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PREZIDENTAS PATIEKĖ KONGRESUI PROGRAMA
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Prezidentas kalbėjo 
bedarbių surašymo 

klausimu

Prašo išleisti įstatymus algoms ir darbo valandoms nusakyti, ūkio pro
duktams kontroliuoti, valdžios departamentams perorganizuoti, nacio

V ' naliij šalies turtų vartojimui planuoti. .
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 15. — Pirmadienį, lap
kričio 15, susirinko speciali 
Jungtinių Valstijų kongreso 
sesija,’ sušaukta prez. Roosevel- 
to.

■ Prezidentas nedalė praneši
mo kongresui asmeniškai. Jo 
laišką ‘ su rekomendacijomis 
kongreso darbui paskaitė kon
greso vyriausias klerkas A. E. 
Chaffee.

Kongreso darbui patiekta 
programa, kuri iš esmės yra 
tokia: 1 — algų ir darbo va
landų įstatymas, 2 — ūkio pro
duktų kontrolė, 3 — perorga
nizavimas pildančiosios vald
žios departamentų, 4 — nacio- 
nalis planavimas tikslesniam 
gamtos turtų vartojimui.

Aiškindamas programą, pre
zidentas pripažino, kad paskųs 
tiniuoju laiku matyti žymus *
pramonės gamybos atslūgimas. 
Atslūgimas nepasiekė rimto 
pavojaus ribų, tačiau jis ma
žina šalies pajamas. O dėl to 
tenka susirūpinti.

Bet, sako, prezidentas, vald
žiai. ir šalies gyventojams var-

toj ant sveiką protą, nėra pa
grindo \ gamybos atslūgimui il
gai tęstis. Reikia betgi kai ku
rie netikslumai pašalinti. . .

Reikia palengvinti persunki 
našta dabar užkrauta smul
kiajam bizniui, smulkiajai vęi* 
klai —- kitaip sakant, taksai.

Reikia taipgi šaliai plano, 
kurs atsvertų gerų metų ūkių 
derliumi nederlingų metų tru
kumus; plano, kurs palaikytų 
gerų ’ metų perviršį sunkiųjų 
metų nedatekliui papildyti. Rei
kia ūkių produktų kontrolės.

Toliau, ypač pramonės veik
los susiau-rėjimo metais, ’paste- 
biama tendencija vaikų darbą 
plačiau išnaudoti, darbo valan
das ilginti ir darbininkų algas 
kapoti. Tatai mažina šalies gy-

* f ’ i
ventojų perkamąją pajėgą. Vi
sos šalies interesuose yra rei
kalas apsaugoti tuos asmenis, 
kurie mažiausia tepajėgia gin
tis. Reikalinga algų ir darbo 
valandų įstatymo. ‘

Taip paskirų municipalitetų, 
taip valstijų patyrimai rodo, 
kad ir federalios valdžios de
partamentų perorganizavimas Sti. 

........ — ........ . 1 .. i — ........

General, Motors ir 
darbininkai nesu

sitaria

[-pagal modernio biznioprakti
ką gali padidinti valdžios dar
bo našumą, sumažinti klaidas 
ir eikvojimą ir pakelti patar
navimų visuomenei 'standartus. 
Todėl reikia perorganizuoti ad- 
ministratyvios arba ekzekuty- 
vios valdžios departamentus.

Pagaliau valdžia laikosi pi
nigais sumokamais piliečių. 
Jos užduotis yra rūpintis vi
sos šalies gerove.. Suvartodama 
šalies fondus, Jungt. Valstijų, 
kaip ir bet kuri korporacija, 
turi turėti; savo ’ veiklai .tam 
tikrą apibrėžtą planą, išdirbtą, 
jau iš anksto. Tenka 'turėti 
planai, pagal kuriuos išlaidos 
reikia skirti; planai kokiu lai
ku išlaidos daryti, kadx galima 
butų visą laiką vartoti esamas 
darbo pajėgas, ir planai sude
rinimui ir pavartojimui j&u 
įvykintų projektų. Tai yrą pila* 
nai nacionaliams šalies turtams 
tiksliau vartoti;

Suminėtomis čia keturioms 
sritims, pirmiausia buvo su
šaukta speciali kongreso sesi
ja reikalingus įstatymus išlei-

NARSUOLIAI. — Maži chiniečių būreliai vis dar laikosi Shanghajuje, tikslu 
sutrukdyti japonų veržimąsi ir duoti progos didžiąja! chiniečių armijai tvarkiai 
pasitraukti į naujas pozicijas. Kiekvienas' tų kareivių yra pasmerktas tikrai 
mirčiąi, bet narsiai laikosi savo pozicijose ir yra pasiryžę jose mirti, bile tik 
japonus sutrukdyti. - ,J ' 7 ’*

Japonai,ieško, kapi
talo J. <:alsiuose

TOKIO, Japonija, lapkričio 
15. — Naujai suorganizuotos 
Japonijos Pramonės •■Kompani
jos prezidentas Yoshisuke Ayir- 
kawa paskelbė, kad jo vado
vaujama organizacija išvysty
mui įmonių Manchukuo šalyje 
mato reikalą sukelti trijų bi- 
lionų jenų kapitalą.

Iš tos sumos vienas bilionas 
jenų nužiūrėta sukelti Manchu
kuo šalyje, kitas bilionas Ja
ponijoj, o trečias bilionas je- 

>nų ($290,000,000) norima su
kelti Jungtinėse Valstijose.

Tuo tikslu Ayukawa ketina 
kreiptis į Amerikos korporaci
jas, jų tarpe Fordą, General 
Motors korporaciją ir į Stand
ard Oil kompanijas.

45- asmenys/teisiami 
Romoje

8 užmušti riaušėse 
Jeruzalėje

JERUZALĖ, Palestina, lap
kričio 15. — Vietos vyriausy
bė areštavo 40 Betar ?ion jau* 
nuomenės organizacijos narių. 
Areštuotųjų tarpe yra Eri ža- 
botinski, Betar organizacijos 

t prezidentas ir sūnūs Vladimi
ro Žabdtinskio, naujos zionis- 
tų organizacijos prezidento. 
Areštuotas taipgi daktaras Jo
ni Freuleich, buvęs Betar pre- 

; zidentas.
. Areštai padaryta pasėkoje 
riaušių įvykusių 
kuriose septyni 
na žydė buvo 
vyni žydai ir

arabai ir vie 
užmušti, 6 de 
trabai sužeisti.

vie-

DETROIT, Mich., lapkričio 
15. — General Motors korpo
racijos ir automobilių darbinin
kų unijos atstovų derybose 
unija reikalavo • pakelti algas 
10 centų valandai visiems dar
bininkams. Kiti reikalavimai 
buvo 7 valandų darbo diena ir 
35 valandų darbo savaitė, taip
gi apmokamos atostogos.

. ■.><' ■, i. . * ■

Korporacijos atstovai nesuti
ko šiems reikalavimams. Tuo
met unijistai nutarė kreiptis i 
Nacionalią Darbo Tarybą,' ieš
kodami leidimo paskelbti uni
jos viršininkų rinkimus. Uni
jos darbuotojai mano, kad rin
kimai parodys milžiniškos Ge
neral Motors darbininkų dauS 
gumos pritarimą unijai. Dėka 
to jie pjausis stipresni' dery
boms su korporącijos atsto
vais. ' '
. Korporacijos i prezidentas 
Knudsen iškėlė neautorizuotu

• ’ i
streikų klausimą. Unijos dar
buotojai pareiškė, kad i jie pa
tys yra priešingi tokiems strei
kams. ‘

ROMA, Italija, lapkričio 15. 
— Pirmadienį,., lapkričio 15, 
čia prasidėjo teismą^ 45 asme
nims, kurių dauguma yra ūki
ninkai. Teisiamieji įkaitinami 
priešfašistine ir komunistine 
veikla. Juos teisia specialus 
valstybei apsaugoti tribuno
las. ‘ • .r

J. Valstijų žemdir
bystės departamen

tui 75 metai
WASHINGTON, d. C., lap

kričio. 15. -r- Pirmadienį, lap
kričio 15, Stjkako 75 metai nuo 
to laiko, kąi įsteigtas Jungti- 
pįiį.^Vą^ją^žem^iĖbyątės . de-. 
partamenfašf > Aiš . departamen
tas buvo įsteigtas 1862 metais, 
šalies prezidento pareigas 
nant Abraomui Lincolnui.

Kabinėto krizė 
Rumunijoj

ei-

Kinų neapykanta 
japonams neįvei

kiama

MUKDEN, Manchukuo, lap
kričio 15. — Buvusioje Mąn- 
žurijoje, dabar vadinamoj Man
chukuo, gyvena 20,000,000 ki
nų, p valdo, juos japonai. 'Ne
žiūrint to fakto, kad , jąponai 
stengiasi ir glostyti kinus gy
ventojus, kinų neapykanta j a- 
ponams yra didžiausia. Kinai 
laukte laukią Rusiją įsiveliant 
į karą ir sugrąžinant Manchu
kuo Kinijai. . . '

- BUCHARESTAS, Rumanija, 
lapkričio 15. — Praėjusį Šešta
dienį karalius Karolius priėmė 
premjero George Tatarescu va
dovaujamo ministerių kabine
to rezignaciją. Ūkininkų parti
jos vadui lon Mihalachi atsi
sakius sudaryti naują kabine
tą, karalius vėl kreipėsi į Ta
tarėse!?, kviesdamas jį sudary
ti ministerių kabinetą.

Jąponai kviečia ki
nus pasiduotiShan- 

tųngo provincijoj
PEJPING, Kinija, lapkričio 

15. — Japonai pėr radio atsL 
šaukė- generolą • Han Fu-chu, 
Shantungo provincijos ’ virši
ninką,. ir į provincijos 30,000,- 
000 gyventojų. Jie kviečia? ki
nus pasiduoti ir \ tuo budu su
laikyti kraujo praliejimą. Ja- 
ponąi paėjo dar dešimtį mylių 
pirmyn, slinkdamj prie įmes
to Tsinan, Shanturtg provincį* 
jos sostinės. ’ ./

Tačiau pirm negu jie pa
sieks Tsinaną, japonams teks

Daugiau pastorių 
areštuota Vokie

tijoj j
BERLYNAS, Vokietija,lap

kričio 15b Iki praėjusios sa- 
vaitės’ vokiečių pastorių naciai 
laikė', kalėjimuose 90. Po* areš
tų padarytų paskutinę Savaitę 
pastorių: kalėjimuose/ dabar yra 
110. baugumą areštuotų pasto
rių paeina iš Prūsijos.! / ' .A . * 1. 4 X .

Laukiamą Japonijos 
taikos sąlygų

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio .15. — Pirmadienį praneši
mai gautą, v kad Japonijos vy
riausybė pąsiulys kįnams tai
kos \sąlygas po to, kai- paims 
•kinų . miestą Soochow, kurs 
randasi 45 mylias, į vakarus 
nuo Shanghajaus. ' 4 •

Japonų .pranešimais, kinų 
apsigynimo linija lūžtanti. Ja
ponai paėmė miestą Quinsan 
tik penkiolikos mylių atštumoj 
nuo (3oochow. Japonų Atstovas 
pareiškė, kad japonai pasistū
mė pirmyn įvairiose vietose vi
su mūšių fronto ilgiu.

Taikos konferencija 
pasirterke Japoniją 

\ .. .. ■ ■ ■ *'
BRUSSELS, Belgija, lapkri

čio' 15. — Brussels taikos kon
ferencija, susirinkusi kinų-ja- 
ponų karo reikalu, pirmadienį 
priėmė rezoliuciją, kurioje pa
smerkiamą Japoniją. Iš, 19 .^a- 
lių ^ėl^gąpįjųv >tik - vienos' Ita
lijos delegacija rezoliucijai pą-> 
sipriešipo.

Prieš konferencijos dalyvius 
dabar stovi klausimai: pripa
žinti konferenciją nepavykusią, 
arba pavartoti spaudimą tiks
lu sulaikyti karą Kinijoj?

Konferencija atsisakė ’ iš 
naujo kviesti ir prašyti ja.po- • * • , ■ ' .. ' ’.
nūs tartis taikos reikalu.. *’* * > ”*

Kinų delegacija pasiūlė kon
ferencijai priimti keturių punk
tų programą atkreiptą prieš 
japonus. Kinai reikalauja: pa
skelbti embargo karo reil^me- 
noms skiriamoms Japonijai, 
paskelbti boikotą imįportuoja- 
moms iš Japonijos prekėms, 
neduoti Japonijai kreditų ir 
teikti Kinijai kreditų ir karo 
medžiagos.

Bet . spaudimo pavartojimas 
Japbni j ai visųpirma priklausys 
..nuo Jungtinių Vąlstijų nusista
tymo, o dėl to Amerikos dele
gaciją' turi, atsiklaupti savo vy
riausybės Washingtone.

IŠ LIETUVOS
Kiek Lietuvoj radio 

abonentų
KAUNAS. — Pašto Valdy

bos duomenimis, šių metų rug
sėjo 30 d. radio abohehtų Lie*-

Kauni 
„tektorilriąi, 272 batėrijiniai ir 
8,851 tinkliniai; Klaipėdoje — 
46 .detektoriniai, 403 bateriji- 
niai ir 4,356 tinkliniai; kitur 
— 8,965 detektoriniai, 7,455 
ba.terijiniai ir 9,055 tinkliniai. 
Tokiu budo rugsėjo 30 d. radio 
abonentų iš viso buvo 39,840.

WASI1INGTON, D. C., lap
kričio 15. — Sekmadienio va
kare prezidentas Rooseveltas, 
kalbėdamas per radio, prašė 
šalies gyventojus padėti vald
žiai ; sudaryti pilną, sąžiningą 
ir tikslų šalies bedarbių cen
zą. , ? x .

Cenzui blankos bus. išsiunti
nėtos antradienį, lapkričio 16 
dieną. Viso blankų bu*s išsiun
tinėta 85,000,000. Asmenys, 
kurie neturi darbo arba' kurie 
dirba tik dalį laiko, taipgi as
menys turį darbo WPA ir ki
tokiose valdžios pašalpos orga
nizacijose, yra prašomi išpil
dyti blankas ir sugrąžinti jas 
paštui. Pašto ženklų nereikia 
lipinti. ;

Atsakymus valdžia nori gau
ti iki vidurnakčio ateinančio 
šeštadienio, lapl/ričio 20 die
nos. .'

Iš šių atsakymų Washingto- 
no valdžia nori nustatyti, k/ek 
iš tikrųjų šaly yra bedalių 
ir kiek asmenų dirbančių tik 
dalį laiko, o pagal tai planuo
ti, kad privati pramone galė
tų suimti darbui tuos žmones, 
kurie pajėgia ir nori dirbti. 
Nes, sako prezidentas, pašalpos 
teikimas yra tik laikina pagal
ba. Gi pastovi, permanentinė 
pagalba tai suradimas nuolati- 
liku darbo privačioj pramonė-

Japonų lėktuvai su 
naikino Soochow

Siaučia Difteritas
MARIJAMPOLĖ. — šį rude

nį Marijampolėje ir 'jos apy
linkėje siaučia, difteritas. Yra 
atsitikimų, kad kaimuose, kai 
kurių šeimų numirę net po 4 
vaikus. Marijampolėje, nors ne
daug numirimų, bet susirgimų* 
nemaža. Daugiausia susirgimų 
yra Petro Armino mokykloje, 
kuri net penkioms dienoms dėl 
dezinfekcijos yra uždaryta. 
Vienok visuomenėje girdėsi 
balsų, kad uždarymas butų 
pratęstas bent iki lapkričio 3 
d.

SHANGHAI, Kinija, lapkričio 
15. —- Japonų lėktuvai prak
tiškai sunaikino miestą Soo- 
chow, kurs priskaitė apie 300,- 
000 gyventojų ir yra tarp 
Shanghajaus ir Nankingo, ki
nų sostinės. Daugiau nei 700 
padegančių bombų japonai nu-, 
metė į miestą ir uždegė jį. Ki
nai skubiai siunčią sustiprini
mų Soochow linkui.

Del viesulo žuvo 35
MANILA, Filipinai, lapkričio 

15. — Dėl siautusio ketvirta
dienį (lapkričio 11 d.) viesulo 
čia žuvusių žmonių yra pri- 
skaitoma 35, gi netekusių pa
stogės žmonių priskaitoma virš 
40,000. '

Chicagai ir apielinkei fede- 
. ralio oro biuras šiai dienai pra

našaują: /
Apsiniaukę; šalta kaip buvo, 

vidutinio stiprumo šiaurės va-,pereiti Geltonąją Upę. O -tas 
karų vėjai; saulė teka 6:40, žygis nelengvas, nes up& yja 
leidžiasi 4:219 valandą. apie • trečdalį mylios platumo.

•; 1 ' . , , . . ' “e". ‘ •

•
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16 asmenų sužeista 
streiko Vietoj :

NEW YORK, N.\Y., lapkri^ 
čio 15. Prie'Presto Eock 
kompanijas dirbtuvėj pirma** 
dieni įvyko pikietUotojų ir 
stfreiklaužių ’ susirėmimas. Še-

4
streiklaužių susirėmimas, 
šiolika žmonių f sukeista.

1

, Siūlosi patarnauti 
taikos reikalu •

■, \ y'’ ' —z—- S ■ • ,

WASHINGT()N, D. C., lap
kričio 15. — Ji/ngtinės Valsti- 
jos, Meksika ir Cuba pirma
dienį . pasišiųlė ; tarpininkauti 
taikos atšteigimui tarp. Haiti 
ir Sąn Domingu respublikų* 
j Pranešimai sako/ :; kąd šių 
dvie j ų : respubl ikų gyvento j ų
pasienio ■ susirėmimuose jau 
žuvo apie 5,()()(> žmonių. Abi 
ręspublikos •> valdų sąlįl Haiti.

.ITT*, i A..

■ f ; :

Vėl palaikė teisėjo 
Black pUsę

. WASHINGTON,' p.' C., lap- 
kričių 15. Vyriausias šalies 
teismas praėjusį pirmądienį 
paneigė- trij ų Floridos kompa
nijų /-peticiją, kuri kbntestąvo 
teisėjo Blacko paskyrimo Vy
riausioj o teismo nariu legalu
mą.*. Paneigė panašią ir kitų 
dviejų . - dsmenų peticiją, at
kreiptą prieš teisėją Blacką.

Švedai Siūlą Paskolą 
Plytinėms Įrengti

KAUNAS. — Pradėjus Lie
tuvoj e ^plačia u svarstyti muri
nės statybos klausimą, kai ku
rios švedų firmos pasiuvusios 
pastatyti ir įrengti visą eilę 
modernių plytinių ir tam reika
lui sutinkančios suteikti kre
ditą. Švečfiį. pasiūlymas atitin
kamų įstaigų svarstomas.

La Guardia įspėja 
apie pašalpos

; : ' reikalą
\WASpiNGtON, D. C., lap

kričio 15f ~ , Pirmadienį čia 
prasidėjo Ąmerikos merų <con- 
ferenėija. ' New . Yorko mėras

Lenkų meno paroda
1 < ,4 * — - L ■ , /

VARŠUVA, Lenkija, ; lapkri
čio 15. — šiuo laiku 'Varšuvoj e 
yra. atidaryta meno pajuda. 
Parodos pagalba nonma supa-(
žinti gyventojų minias arčiau La Guardia kalbėdamas kon- 
su/\Šąlies menu* ir kultūra. Ge- ferencijai pareiškė, kad reikės 
riausi šalies rašytojai^ muzi-' gauti i iš • federalios valdžios 
kai, poetai parodoje skaito iš- daugiau fondų pašalpai teikti 
traukas\ iš savo; raštų ir *aiŠ- bedarbiams, jei biznis neatsi- 
kina savo kurinius. *' griebs. •

1 •

GIMINĖMS
LIETUVOJ

DOVANŲ 
KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir gi
mines. Pasiuskit jiems do
lerį, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana šutei kjs didelį 
džiaugsmą.
•

f. * .
Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų pini
gus su užtikrinimu pilno 
ir greito, išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
* Ofisas atdaras kasdien nuo 

8 ryto iki 8 vakaro.
Sekmadieniais nuo .9 r. iki 

1- vai. popiet.
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South Fairfie 
Tei. LAL XyĖTTE, 0727

Lietuvis Išdirbą 
Itališku^ Akol dioitus

ran Avfe.
GO. JtU

188 W. Lakė St
Arti briė Wells Street

Woman’s Club Salėje įvyko V. 
F. -Bel.’ajaus ir jo grupės šokių 
koncertas. ? .

Šokėjas Beliajus pasirodė n<e-

ld Šri Ml( 
TėL Rehwo

P Pho’riė Boul. 5203 
Phorie Bottlėvard 5566

šaukit Tel. YARDS 3408

- “Naujienos 
pakląusimų

♦ ■TUKIME « 
KOPLYČIAS,..

Visose miesto 
DALYSE.

radi o programų Pirmadienio vakarais, 
F., C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draurijča Nariai.
w. Phone Hemlock 2061

IR. JOSEfcH KELLA

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

jama, ji nužudyta prieš kelias 
dienas. Policiją pašaukė angli- 
nfnftaš Krtfkow, kuriatfi nusibo
do klausytis vėjo trankomų 
pravirų jos buto išorinių duhj.

skiepų ir, ištik- 
didelis kambarys

development.” . . „
Didžiūnių publikos 

svėlimtadčM’i. —R.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d.iki 8 
vak', NedSlioj pagal susitarimą

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

ratopją: ,t 
oli Morgan

• ADVOKATAS
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

% < Ofiso vkl&ndds: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai.

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT 

Valandos—9—10 A. M 
NedSlioj pagal sutartį.

Savo skurdžiame bute virš 
anglių raštinės 1657 vN. T/dy 
St.,- rasta pasmaugta Mfrs. Ber- 
tha De Meyer, 67 m., Ėtfri 
veno visai viena. Kaip mat^t, 
jų nužudė plėšikai, kurie ieško
jo jos paslėpti turto. Visas du- 
ta;s buvo išverstas; č'ū'?iniaii ir 
pagalvės šupraMstyti, paveiks
lai nutraukti nuo Sienų ir iš
ardyti. Pati moteris prieš pa
smaugiant buvo kankinama-.

NemanoYtia, kad pfėšikai britų 
ką pelnę, nes ji jau penkti rfie-

pelno arba kad ir poji- 
Škvę kariįarti- 

parenįpmdiš^ kaip tai viė-

įa Avenue 
Tel. Bųuteyąrd 3450, t 
....... io 10 ryto^kųO vą'KJ

Ambulance 
PatarnaVi- 
ftiašDiėri^ 

ir Rakti

fikia siųs- 
!” Contest, 

Varick 
&ffc. Jokių

Oflsč Tet Virginia 0036 
Resldence Tel. BEVERLY 8244 

DR; T DUNDULI^

Mes pasiųsime .j u šų giminėms ir 
draugamš LIETUVON miteli' gražų 
SU naujais Kalendorių
tiktai ' ’

Pu piliečiai alaū$ bars girs-, 
noja aluti ir jau saldžiai šnėku- 
Siftįa- Iš atėjusio deivelių par- 
ak'^ejo' ji&Sū pašiii& po dešre
lį ir gArdžto $Žfgo. '

“O kas Čia per velnias,” su
šunka*

Telefonas Yards 0994
Dr; Maurice Kahh
4831 ŠOttTH ASHLAND A V E.

y» * n Ofiso valandos: > ,
bfriio 10 iki 12 dieną,. 2 iki 3 po pietų 
7 iri 8 vai. Nedžl. nuo 10 fki 12

Rez; TelephoPe PLAZA 2400

Draugija įsikūrė bitžėlid 9 d.
1912 metais.

NARIAI 
CKicfigbs, 

Ci&rd 
, Li Wi^; 
Laidotuvių 
birddbnų ‘'*t . • "f

Asociacijos

£ , — T * t, * * -*4 *išskyrus šėredorhis ir subatomis 
— l -r rtriasmmi

Qflso Te). .Botijevard 5913

DR. BERTASH
. 756 Wfest 35th Št.
Cof. of 35tK and halsted Šts. t 

dfiso valandos rifio i-3 nuo 8:30-8 :BC 
sutarti 
AN BI.VD

Phohe ęANAL 8122

|R. S. BIEŽIS
ct6ja^ iii ciiigtiRGAS
Wfest 22nd Strėet

NAUJIENOS 
1789 SOUTH HALŠtEI) ŠTŠĖfef 

Chica^O,’ Illinois

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nUO 9 iki 8 vakaro « 

xSeredoj pagal sutarti.

AR MĖGINAI 

7CAVALCADE?
Kenf tieky Boti rtion 2 Metų Šeriamo 

Spirito varylcles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo 'įsteigta

YRA GERiSNlbW’i’AVĖR^bŠE

©L0 CJASTLĖ;. Ine.
6905-7 W&f Rb’ę^velt Rbfld

, . ČicĖfebptLLINOIŠ . •—, -j..

pAny
^.,A ve.

VictOt Bagdonas
LOCAL & LQNG .DISTANCE 

.. . MdviNb. 
PerkCaustom forničius, pianus ii 
visokius rakandus, bęį štoriię. .yę- 
žam i farmas ir kitus. .priėstųs 
£ema kaina. . Musų Darbas 
rantuotas. Tąipgy 
gli§ 1. visąjį mies|a

įi r bW^»acii į cigA- 
r&ių Rf$t$tfvėŠė vaistinės^ 
tfitffi Blan-

btivb daliiiamos .plautuvė- 
sg ffi h^fe<^žloje..

Nors kbhkui’saš jbu Įpus^- 
w feet blan-

ižiiifii
(kartais Įnik

tai viskas,! Mokslą. 
fu

Bet lai pati efraugija pasako, 
kų ji veikia ir ko ji stengiasi 
siekti. Konstitucijos skyriuje 
TIKSLAS, p^girkiė pa
sakė: bra’ugjjoš sūsiritikimuose 
laikyti iš fnėdiėinkbš ir dėntiste- 
rijos mokšlo sričių teorijos ir 
praĮctikoš paskaitas^ z

Paragr: 3-iam. šafęd: Lietuvių 
visuomet^ Šiiįfetžiiidfnti su me
dicinos ir dentiŠterijos moks
lais .teikiant populiarių pas^ai- 
ttL jeidžiant įjeriodiHių ir Lito- 
fcių raštų ir įvairiaiš, kitokiais 
tinkamais įud^iš paladi y ti s^ėi-

Valandoš: nuo 1—3 ir 7—& 
Seredoipią ir ned^l. pagal sutąrtj 
Rež. .6631. So. Californią Avenue 

' Telefonas Republic 7868

DR; VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų , praktikavimas, 
/, jūsų garantavimas, 
Opiometricailly Akių Specialistas 
Palengvina akių -įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
NedėiĮięj pagąt sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
6ė akinių. Kainos pigiau kaip, pirma 
4712 South Ashland Av.

Čhone Boulevard 7589 z

L’žklAušijiū p. Stanley Bht 
tas 33 So. Št. Loiiiš AVe.; kii 
gavote tokį gražu aRbrdionų.

“Aš pats padariau 
nori gaili 
dirbtuvę”

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAŠ

.. .Jtiožapaš Ažukdš 
feridį^porip išdegė k< 
Kur, žmones ' neturėjo 
ųuo

l)f. Marietis 
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Tel.. Office WentwortR z 6330
Rez. Uyde Rarlt 3395

Di*. SusainiM Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St

A; MontVid; M: D
West ,Town State BanksBldg^ 

.2400 tVEST MADISbN STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7838
Namų telefonas Brunswičk 0597

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS -

7 Sb; Dėarborri Št.
Rooih 1230 

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

JOSEPH J. GRISK
LIĖTUVIS ADVOKATAS

,, Telephpne: Boulevard 2800 ?
1Š31 SOUTH ASHLAND AVENUE

Rėš. Š515 So. ,jkockweŲ St.
_ Tėlephone: Republic 9723

, Av PETKUS .v ' \ \
1410 South 4dth Court Cicero Mioriė Cicėrb 2109

6558 Šb. Western Avė
Valandos nuo . 9 iki 8 . vakaro 

SerėdAt pa erai sutarti

> $7.40 tonas . j 

$7.15
5 Tonus_ ar. Daugiau

baigiu valgyti 
1 sraigių.”

“čia, - matyti, dešrelę moder- 
hibš gattnybos: sil sMgta, kad 
sultys liŽirfjėgtų”, pa&iŠkjifet aA-

DRjG.SERNER
Lietuvis AkIu Gydytojaš 

Tėi. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
, \ Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
' 756 Wt«t 35th St. 

vkampas Halsted St. 
Valandos: ^iųo 10.,iki 4, nuo 6 iki l 

Nedėliomis pagal sutarti.

LacRaWIėž IR ŠUWS - -K Wesl J® PWėe . , Phone (Tapai 2515
1 Piillman M70

s. P. MAŽEIKA 1130
3319Ąv.ėgųę/ / Phone Yards 1138

K AL & ZAliETSKY
LiEtuviAi Advokatai 

632? So; Westėrn Avė.
VALANDOS: 

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

Sėredoj ir. Pėtnyfcioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatof nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

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

Dr. S. Jaktibs
DENTIST

6322 S. Weštefn Avė. 
tAL.:, 9:00 ryto' ilci 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

’ kasdjėn gauiia 
^įpie. tai,. , kur if

AS EUDEIKI 
esteri) Avė.

Pristato j Valgyklas Visokios rų 
Šies mėsas.,,Restaurantų aprūpi 
minas MUSŲ SPĖCIALtBE.
3239.86; HSlsted St-

K. P. G lJ (IIS 
ADVOKATAS <

Miesto ofisas—127 N. Dcarborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halplėd £t. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
O u --.-.-■-■i ’ ■ t - \ ... .

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

Dr, Ą. J; Shimkus 
. eipVTb'JĄš ir Chirurgas 
Vtd. nuo ž iki 4 v. p. b. ir nuo 1 
iki 9, v. yak., Trečiadiepiąis ir 

jŠekmadięniais , susibarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Affe 
Tel. Lafayėttė 8016

Pereito birželio 12 d. “Na.Ux 
j ienose” buvo aptašyta; kftdėi, 
kaip kieno suorganizuota ši 
draugija. Dabar norime trum
pais bruožais pHfn’iiiti, ši 
draugija per tą pavo gyvavimo 
laiką veikė. \

Pirmiausia reikalinga čia pa
stebėti, jog ši draugija nėra ko
kia tai didelė korporacija sd 
kapitalais, siekianti kokio nors 
piniginio 
tinib prestižo 
niais.^' “ 
nu kitu bankietu, ji nesiekė riS 
socialių aukštumų. ŪraUgijdjė 
nariai siekia geresnio tarpuŠa- 
vio susidtaugavim'o ir jau ben
drumo) ' gilesnių židių moksle. 
Išiaūkmiai d^ūgijos darbai y- 
ra Vlėh hunfa^lta'riški ir, dali
nai, filaiitropiški. Nėta draugi
jos žinioje jb3 pavienių nafių1 
veikimo tautinėje difvoje: mu
sų organizacijose, draugijose’ bei 
jų kuopose. Vienbk yra Žinoma!, 
aplamai, kail daugelis barių dal* 
buojaSi lietuvių išeivijos higie
nos ir kultūros srityse. Ypatin
gai kūno sveikatai apsaugoti 
buvo padėta daug pastangų. 
Turėdami specialių gabumų ar
ba palinkimų kai kurie draugi
jos nariai darbuojasi musų fi
nansinėse it riet politinėse or
ganizacijose. Tokiuose darbuose 
savo narių dratigija nevaržo, ir, 
aišku, už jų pasielgimus neat-

~ PATRUKĘ?
VKcEs‘trUĖL°AŠT?,C 

oVJĮO m * * ' Ij L A o 1 1 L
STOęKINGS gatavai: .padaryti, ar- 
i>a padirbsim tamprias paričiakas 
jūsų mierai. Mes esąrri specialistai 
planavime ir padirbime dirbtinų 
dalių ir visų kjtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jė; turit bet kūriį ydą, 
Ifpįpkitęs i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
ęeritkartes. > .
k. KAINOS PRIEINĄĄIOS 
X?Ltt .s ;iF W*W5|.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland A ve. 
2-ros lubos < 

CHICAGO, fLL.
.! OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nud 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakAro. Nedėliomis nuo 10 iki L2 
valandai. dienąK . ■> v- ... -

Phone MIDWAY 2880

Tiesa, yra kilę religinio pobū
džio išsireiškimų, ar išsišokimu, 
visai ne draugijos tvarkos ri
bose, o viehok draugijai prisi
ėjo savo žodį tarti ir, sąkysid, 
bene dėl stokos tolerancijos rei
kėjo skaudžiai nukentėti. _

Draugija reikalauja, kad jos 
nariai butų etiški ptaktikatilaL 
Iš to reikia stiprasti,. kad iš ė- kritą 
tikos tibų išėjusiam čia rie vie-

LAiboTŪVlti DIREKTORIUS 
s • ii ■ ■ . jgįi • u > g-j| įį-

lohn F. Eudeikis 
sŽNlAitšfk’ I# iriDŽtauSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

■-i i IR fNAĘTL,. , ■ ,.
Visi Telefonai YARDS 1711-1742

Iš RUSIJOS
. Gerai. lietuviams. > žinomas, per 31 
motus kaipb patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. • . .

. Gydo staigias ir chroniškas lįgas 
vyrų, moterų ir vaikų pa£al naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ėle- 
tros prietaisus. u ,

, . oiiša:
1054 W. 18t

Valandos nuo 10—12 piėtQ ir 
nuo 6, iki 7:30 .vai,, vakaro - 
, Tel. Cinai 3^0,. / 

Rezidencijos telefonai:
Superlor 9454 _ ar Central 7464

Jifiguosius ir š5ve gydytojais 
jvadfnrisiuš draugija kovoja, 
okie žmonių išnaudojimai ir 

aįpgayjrriui anais Kiltais kaip 
grybai ijciygę irisuiuiat priver
tė kaip American Medical Asso- 
ciation taip ir American Dental 
Association (sykiu ir Airi. Liet, 
laktatu UfW SO 
kais fe 
gos dlffiOtf 
sų pačių diėhfšščf 
mis pAgailiili 
stryčic? “n^aR 
liojanSŽlŽ ifgį 
pnavaliį 
ofisais; .

senes. laiica'f J; $$ — - 
besąžffifį gy'dj
sa, jiė, WWoW 
niais, 
do grižbėii.” , 

' Čia miftaš aptiki i>rl 
beveik visi liėtfivMi 
pagal š'Svčl iirbiėŠiyta. jįffiė 
rikos.

Laidotuv
' i-.. •■'fir'.n.rlr.x4«r.4-'. i Vi t/

tas namų, 
apdraudos 

ųuo^ ujniies—ęint.j- savo rakandų. 
Nejaukite pakol jus tokia neląi- 
riiė ižtiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
, iuęž^paįs ,Ązukaš 
PR6bĖRTY40WNfcfcŠ ASSOCIA- 

T10N oF jUriDGEPCRT 
330X Šo., LitpaMę

.t^ųlar^rių

Nueinam 
rųjų, gana 
pavestas vien akordionų reika
lams. Visokių įrankių, mašine
rijos ir reikmenų sudaro įspū
dį, kad dirbtiivč tiiri darbo ir 
dirba ka*da p. Baltas tūri Ifud- 
So laiko. Matr p. Baltas yra 
džeriitoriuš, točfel tik turėda
mas lii.bso laiko tegrili dirbti 
dirbtuvėlėj. ŠvrirbėŠrieš aftbt- 
diono reikmenis p. Baitas ftn- 
portUoja iš Italijos. Šiaip veik 
viską pats padaro.

~ VBA.
• <. ■ -į * į-T 4 '.-4.V4. 4-Al

. .. ... j? A. MASALSKIS .
3307 ' Lit^hiriu Avefihė’ Phone Boulevard 4139

Tel. Republic 84< 
POCAHONTAS Mine Run 
CScreėried)1 t__.
SMALKESNES 
Toąąs: ;r.,c. 

Perkant

Direktoria

Antradienis, lapkr. 16, 1937 ———to*——!■!    
Mrk Aneiia R. Jariišž
z Physical Therapy

- ? . . - and Midvvife ,
6630 SO. tfėsHfP

Mito'j .W^or
^Ratajmaujn pi^e 
gimdymo nąmuo- 
se ar ligoni nešė; 
d u o d u massage

_____ Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulėvąrd 5914 Dieną ir Naktj
Ofiso yaląndos: nuo 2 iki 4, rnuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 d.m.

DR. S. SAIKELIS
GYDYTOJAS IR ClilRURGAS

> x Ofisas ir Re?idėpciją ,r
3335 So. Halsted Št

■ CHICAGO, ILL.

iškabi IŽ: 
čiuose,1 
tokiatį 
kortelė kaš'taetė 
rašty) — t ‘ 
ir darbas (Ja’kO:

1, 'įbftn 1 iri iii r/.

Linu

>■«••• I

» Si ’

VU?f v **

" r
r 7^ f.' ta1 ,

Kiąusykite musų 
10:66 vat vakąl

J Ę’ietuvnj
/ ‘KO 1?j wA n

1 P.’ š



Antradienis, lapkr. 16, 1937

JUOKAIKORESPONDENCIJA SUDRIKOKlaidingas Eiagnozas

Kenosha, Wis

Abiem Ne Kas
Nelaimingas tėvas skundžia'

ne

Ničnieko Nerado

GRAŽIOS DOVANOS

KOŽNU PIRKINIU

INCORPORATED

Morgičių! Tel. Boulevard 7010

AUTOMOBILISTAI

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK)

Ignas Ambrulevič,

Tel. Virginia 15154030 Archer Avenue

MOTERYS

STREET
CHICAGO, ILL,

įžanga 
koncer-

Giedrai- 
reikalin- 
tyrumu 
artistiš-

PROZA, 
dainų ir

gasi- 
setų

.—Nusižudė
Automobilio

Jau galite gauti naują., padidintą 
ir pagerintą...

POEZIJOS 
MĖGĖJOMS

25 METŲ 
Išpardavimas

Chicagos Draugijų 
Kliųbų Valdybos 

1937 metams

MUSŲ SPU^KA maloniai jums PAGELBĖS 
S , '* ■ ? • 1 • \

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

Ištikro, ta skaitmeningai su
sirinkusi publika atrado /daug 
kuo džiaugtis ir dar daugiairs 
gėrėtis p. Giedraitienės talen-

RED CROSS 
PLASTER

Pąstebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse

lapkričio 9 d. užeina į 
dirbtuvėlę ponai J. Bąr- 
ir F. Bulaw. Netrukus 
kalba ir pradėjo suktis

Lapkričio 11 d. vietos. lajk- 
raštis įdėjo ilgą žinią apie tai, 
kad -nusižudė Andrew Stahl, 
buvęs Kenosha kauntės šerifas.

Velionis Stahl nusižudė netoli 
nuo rotušės savo automobilyje. 
Jis buvo rastas sukniubęs prie 
vairo. Rankoje jis dar tebelai
kė revolverį. Buvo be sąmonės. 
Mirė nuvežtas į ligoninę.

Stahl buvo 69 metų amžiaus. musų sekretorius suteiks jums visas 
, - informacijas.

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

LITHUANIAN BUILDING, LOAN & 
SAVINGS ASSOCIATION

Pacientas (ilgai ir nuodugniai 
apžiūrėtas): “Pone gydytojau, 
kokia aš, pagaliau, liga sergu?”

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokėt savo

MORNING STAR KLIUBO VAL
DYBA 1937 METAMS: Pirm.—An

tanas Šimkus, 2851 Lyndale Avej 
Vice-pirm 
2006 Concord Place; Užrašų rašt. 
—Michael Chepul, 3327 Le Moyne 
St. Tel. Spaulding 7903; Fin. rašt. 
—Bruno Rogers. 2345 N. Kedzie 
Blvd., Tel. Spaulding 3180; Pagel- 
bininkas — Stasys Jokubauskas, 
1516 No. Kedzie Blvd.; Kasos glo
bėjai 
Wabansia Avė 

s 3284.
čia. 2750 N. Neva Avė
—Jonas Raila
Avė. Susirinkimus 
pirmą tyetvirtadienj 
3804 Armitage Avė. 
Chepul.

Paštas praneša, kad visi ka
lėdiniai siuntiniai, laiškai ir 
sveikinimai į Lietuvą turi bu 
ti išsiųsti ne vėliau gruodžio 
13 d., Jei noritfia, kad tie siun
tiniai adresatą pasiektų prieš 
Kalėdų šventes. '

Užsisakydami prisiųskite 
money orderį 

NAUJIENOS 
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Jau prieš kiek laiko rengiau
si parašyti apie įpusų miesto 
atsitikimus atsitikimėliui, bet 
vis kažkaip negalėjau prisireng-. 
ti. Tačiau šiuo atveju pasi
stengsiu ben kelis svarbesnius 
nuotykius atpasakoti.

programoje buvo Sasnausko 
Vyrų Choras, kurį vėda Anta
nas S. Pocius. Choras, išpildė 
dvi gerai paruoštas grupes lie
tuvių kompozitorių kubinių. 
Išklausius šio choro, tenka pa
sakyti, ' kad jame yra gražių 
balsų, ypatingai turtingų basų, 
kurių paprastai musų choruo
se kaip'. tik trūksta, (bet už 
tai šio, choro tenorų sekcija 
truputį silpnesne), kad choras 
gerai išlavintas, pasižymi tik
slia intonacija ir įvairia išraišr

Kiek teko pastebėti “Naujie
nose,” tai į steigiamą chorą 
jau susirašė pusėtinai gražus 
būrelis vietos veikliausių dai
nininkų. Būtent, p. J. Macno- 
rius, ponai Pabarškai, Raščiai, 
Martinai, p-leš Rasciutė, Jo
cį u te, Radavičiutė, Pursai ir 
kiti. Vadinasi, choro branduo
lys jau susidarė. Reikia tikė
tis, kad netrukus matysime 
chore H. Labanauską, F.’ Jan
kauską, J. Kasputį, J. Kasparą, 
Bagdoną ir jo dukterį,. Povi- 
lanską ir dukterį, ' Druktenį ir 
kitus.

Pradžia, sakoma, yra slan
kiausia. Ir kadangi jau gera 
pradžia padaryta, tai reikia ti
kėtis, jog nuo dabar viskas eis 
sklandžiai.

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. v-

NAUJIĖNOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio. , . ; v "

“Įsivaizduok, Tamsta, tiek il
gai tie galvos gydytojai mane 
kankino, o kai galvą pereitą sa
vaitę rentgenu pęršvietė, tai nič 
nieko joje nerado“, skundžiasi 
Plikis savo bičiuliui.

“Aš ir nesistebiu,“ pridūrė jo 
bičiulis.

MALONI SKAUSMO 
PAGELIU

Milionai vartoja šį pasauli
niai pagarsėjusį pląsterį nuo 
raumenų skausmo dėlto, ,kad 
jis veikia be sukrėtimo, riks
mo ir. keblumo. Pirmam skau
smui gnyptelėjus, \p r i d ė k—

Dulaw,o darbuotė.
buvęs šerifaš.—-
nelaimėj žuvo du jaunuoliai

Tel. Boulevard 2508 
TURKIŠKA PIRTIS

JUOZAS BIKNIUS, Sav.« 
Pirmos rųšies turkiško metodo 
pirtis. Maudimosi dienos yra ket
virtadieniais. penktadieniai^, šeš
tadieniais ir sekmadieniais iki 
popiet. Pirtis dėl vyrų ir moterų 
tom pačiam dienomis, atskiruo
se kambariuose. Kaina 40c y pat.

4625 SO PAULINA ST.

“LIETUVA” BENO VALDYBA 1937 
METAMS: K. Jurgon—pirmininkas, 

1618 So. 48th Ct., Cicero, III.; F. 
Bistrą—pirm.-paigelb.. 4548 South 
Francisco Avė., Chicago, III.;. J. 
BALAKAS—nut. rašt., 1432 So. 
50th Court, Cicero, III. J. Balakos, 
Jr.—fin. rašt., 1432 So. 50th Ct., 
Cicero, III.; K. Jenušauskas —ka- 
sierius, 3461 So. Morgan St., Chi- 
cago. II 
globėjas 
Chicago, 
globėjas 
Chicago, 
šalka.
caero, III.; J. Keturakis—Lyderis 
1525 So. 51st Avė., - Cicero, III 
Telefonas Cicero 4534 J.

balsas, 
bet skam

bus, gražaus tembro, irormališ- 
ko kolaraturinio diapazono. 
Pažymėtinas jos muzikalumas. 
Dainitoja jautriai ir įtikinan
čiai. Dainavime turi daug ši
lusios ir tikro jausmo.

Gražiai ir tikrai įspūdingai 
ji pravedė visą savo progra
mą. Bet dalis programos kuri 
susilaukė didžiausio įvertinimo 
ir karščiausių aplodismentų, 
buvo jos arija “Esu Titania” 
iš Thomas operos- “Mignon“ ir, 
dar labiau, jos rezidencija tos 
labai sunkios koįaraturinės ari
jus “Ramus šešėli“ iš Meyer- 
beer’o operos “Dinorah”. šią 
paskutinių ariją ponia 
tienė dainavo su* visu 
gu “finesse“, tono 
technišku tobulumu ir 
ku stylium. Šioje Meyerbeer’o 
arijoj ji parodė kaip yra leng
vai valdomas jos balsas, ši 
arija rodė p. Giedraitienę savo 
geriausioj formoj, nes jos bal
sas yra gražiausias, kuomet ji 
dainuoja lengvai ir duosningai 
naudoja jos puošnų pianissi
mo.
• Asistuojanti' artistai šioje viena, karalaičių yra

GALFTELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINTO 
KLIUBO VALDYBA 1937 METAMS 

Pirmininkas—George Medalinskas, 
Pirm, pagelb. — Juozapas Gama; 
Finansų raštininkas — Chas. Ka- 
tala; Nutarimų rašt.—M.-Medalin- 
skas; Kont. rašt.-—V. Manikas; 
Kasos Globėjai—M. Davidonis, J.

•M. Bruchas; Kasierius—M. Kaziu- 
nas; Ligonių lankytojas—P. Za-

# lenk; Korespondentas —-J. ’Bene- 
kaitis; Maršalka — A, Kaziunas; 
Daktaras-kvotėjas —Dr. Al. Mar- 
geris. Susirinkimai laikomi kas 
antra nedgldienį Lawler Hali, 3929 
W. Madison streot

Ji pasiekė gražaus švelnumo 
ir mokėjo perduoti tą gilų nuo
širdumą Petro Sarpaliaus dai
nos “Aš girdėjau vieną kar
tą“, su kuria atidarė savo pro
gramą. Antano Pociaus kūri
nys “Tulpės“, kuris muzikaliai 
yra taip spalvingas, kaip ir tos 
“raudonos, margos, gelsvos', 
baltos, pražydo tulpės visos 
kartu“ ir Antano Vanagaičio 
“Mamytė“, kuri' kaip muzikoj 
taip ir žodžiuos išreiškia tiek 
gražaus ir gilaus sentimento, 
buvo visai atatinkama 
p. Giedraitienės pirmo 
to programos.

Ponios Giedraitieijčs 
nors nedidžiausias

Ponios Giedraitienės akom- 
panistė buvo ponia Anna Daže, 
kuri pasirodė esanti gera m’u- 
zikū ir . patyrusi akompanistč. 
Musų jaunoji pianistė, kuri 
per daug retai rodosi lietuvių 
parengimuose — p-lė Leoną 
Deveikiutė-Davis, buvo akom- 
panistė firialėje, kurioje buvo 
pildyta Italų Daina iš opere
tės “Naughty Marietta“ (Her- 
bert) su soliste p. Giedraitie
ne ir Sasnausko Vyrų Choru.

Jųsų sena radio yra verta iki 
$50.00 mainais.

Aliejiniai pečiai (su 100 gal. 
aliejaus) .................. $29 50

DRAUGYSTES : SUSI VIENI JI M O 
BROLIŲ IR SESERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 

f Zellon, 7182 -So. Racinc Avė.;
Nut. rašt,—Kazys Ęatutis, 2627 
GIądys Avė.; Fin. rašt.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž- 

. dininkas—Mik. Bankevičius, 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.;
Korespondentas—-Juozas Kuzmic- 
kis, 1938 Canalport Ava.

Gydytojas: ^Labai pavojin
gu aklosios žarnos uždegimu!“ 

Pacientas:' “Negali būti! Tam
sta klysti!“
Gydytojas: (pyktelėjęs): “Ma

no pone, Tamsta negali sakyti!” 
Pacientas: “Be šį kartą tik

rai!” . /
Gydytojas (dar labiau suer

zintas) “Gal būt, Tamsta ne- 
> f • i '

žinai kur Tamstos akloji žar
na yra!“ , ... . .
/ Pacientas: “Na ir nežinosiu. . * i.
Ji jau treji metai kai spirite 
mirksta medicinos fakultete.“

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASEL- 
POS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John Kondroška, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernice Keller, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnls. 

, 3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka;
Helen Chapute, 4403 S. Albany 

, Ave.-7—Kont. raštininkė: Leonas 
KlimaviČia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou
levard 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuo 6 iki 8vak.—Gydyto
jas; Geoide Menkas, 127 North 
Dearborn St., tel. Central 4410— 

v Patarėjas; Kazys Yurgon, 1614
So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rašt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
Avė__ Knygius; P. Ališauskas,
3140 W. 40th PI. — Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
'St.—Maršalka. Kliubo susirinki- 
Tnai tebūna kožną, mėnesi kas 
pirmą sekmadieni 12 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St.. Chicago, III. Sausio, va
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais me
nesiais—nuo U vai. iš ryto.

Kenoshiečius sujudino dide
lė -nelaimė. Būtent, atomobilio 
avarijoje žuvo du jaunuoliai: 
Bob R. Miller (18 metų) ir 
Daniel Miller (19 metų). Nors 
jų pavardės ir vienodos, ta
čiau jie nebuvo giminaičiai.

Automobilių vairavo Daniel 
Miller, kurio tėvas tarnauja 
miesto policijoje. Jaunuoliai 
buvo išvažiavę už miesto kaž
kokiais reikalais. Važiavo jie 
gana, greit. Pasitaikė kad tuo 
pačiu keliu (Nr. 42) važiavo 
detpitietis Frank 'Campbell su 
žmona. Jaunuoliai aplenkė de- 
troitiečius, ir tuoj po to įvyko 
tragedija. Netikėtai plyšo pa
danga ir jaunuolių karas nu
sirito nuo kelio. Automobilius 
bent kelis kartus apsivertė ir 
atsimušė į medį.

Automobilius j medį atsimu
šė taip smarkiai, jog tiesiog 
apsivyniojo. Sulankstytas jis 
buvo baisiausiai. , Teko kviesti 
iš miesto pagalbos, kad ištrauk
tų jaunuolius iš sudaužyto au
tomobilio. žinoma, abu jaunuo
liai jau buvo nebegyvi.

—C. K. Braze

Gražus 5 šmotų valgomo kam
bario setai po ....... $24 50

Didelis sutaupymas ant 
nių, anglinių pečių, parlor

LIETUVIŲ 2AGARIEČ1Ų KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. JinaviČia—pirm, pagelb., 
38,52 So- California Avė.; Sophio 
Ambrozaitė—nut. rašt., 11731 So. 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin. 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. paerelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances- Ambrozas—kasin., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th PI. ir P. Ąrlauskas. 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. Sniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė.; William Putris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago,'III.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGIJOS 
VALDYBA 1937 METAMS: Tho

mas Januos— pirm., 3430 South 
Morgan St.; A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockw#»’>l 
St.; P. Killis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi-

• rinkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt-; A. Bu
činskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalka; A. Maziliauskas—ligo
nių prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną menesį kas tre
čią antradienį 7:30 vai. vakaro, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

NAUJIENOS 
Ženaia Pirinyn... ‘Antanas Lungevič, 1814 

Tel. Humboldt 
Maršalka—Jonas MilaŠevi- 

Kasierius 
4839 Winnemac 

laikome kas 
po antrašų: 

, — Rašt. M.

Štai 
mano 
tašius 
musų 
apie Kenosha Lietuvių Kultū
ros Draugiją, o ypačiai apie 
organizuojamą chorą. Buda 
mas pirmeivis, žinoma, aš tam 
sumanymui/' visai pritariau. 
P-as Bųlaw tikrai užsitarnauja 
kredito už savo pasiryžimą ir 
gražų darbą. x

Iš viso šį koncertą galimą 
skaityti viena geriausių šio se
zono. Nėra abejonės, kad jei
gu ponia Giedraitienė butų dai
navus tikrai koncertinėje sve
tainėje, kaip tai Civic, Good
man arba kitam teatre, kur pa
ti teatro atmosfera yra kaip ir 
šventovė,' kuriame akustika 
yra tobula ir kuriame viešpa
tauja tyla ir dainininką “ne
akompanuoja“ durų tankus bil
desys, tada ponios Giedraitie
nės rafinuotas dainavimas, tfe 
begalo delikatni išpynimai-dai- 
navimo žemčiūgai, butų pasi
rodę dar augštesnėj formoj., ir 
tikresniam įvertinimui šios 
jaunos artistės-dainininkės.

v- |
Tačiaus ponia-XGLadrai tienė 

pasikinko dainuoti tarp savų
jų lietuvių ir susilaukė gražios 
publikos, kuri karštai įvertino 
ją kaipo rimtą ir gabią meni
ninkę, . kuri, be abejonės, ’ at
sieks augštumos savo profesi
joj. Turbut pirmą syki kokią 
nors musų dainininkių, viešnių 
ar vietinių, gavo tiek gėlių, 
kiek buvo įteikta poniai Gied
raitienei jos šio pirmo koncer
to progai Ištikro, gražų paveik
slą sukurė ji būdama tų gė
lių apsupta, rodos'jųj žiedų la
peliais maloniai glamonėta, išr 
kelta į grožio pasaulį, kurioje

daina.

“Turiu šešias dukras 
vieno žento!” . .

Kitas jį ramina:
“Ne geriau ir man: turiu vie

ną dukterį ir šešis žentus.”

; Eris Reksnis — kasos 
4455 So. Fairfield Avė., 
III.; L. Jeseviče—kasos 
4624 So. Paulina St., 
III.; Ignas Jnreviče—mar- 

3347 So. Morgan St., Chi-

GENOVAITE GIEDRAITIENĖ TRIUMFAVO 
SAVO PIRMAM KONCERTE

Pasiklausykite gražaus prografno 
nedėlioję . iš stoties WCFL, 970 
k; > 7.30, iki ,8 . yab vakare.

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

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio' turinio raštų, 

z eilėraščių ir apysakų. į ( ,
NĄUJJENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 

atvaizdų. ' v i
NAUJIENOJ yra visuomenės organas — jūsų dien

raštis, Todėl' skaitykite jas; skleiskite jas ir 
remsite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE. ■ , ■

NAUJIENOS
1739 SOUTH HA 

s CHICAGO,

Įsigykite gerą naują radio dabar. 
Pamatykite naujas: RCA. Victor, 
Philco, Zenith Radios.

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

NAUJIENOSE 
PER

A. RYPKEVICIŲ 
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI:

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

Kalėdiniai Siuntiniai 
iĮ Lietuvą

No. 68—DEKLAMATORIUS. 
Puikus r inkinys' ejlių_ ir 
monologų, 164 
puslapių knyga

No. 69—EILfiS IR 
Gražus rinkinys 
monologų, 8$pus 
labių knyga ...... .

No. 70—GLUDI-LIUDI. Lyriš
kos ir kitos eilės. Kam 
patinką* tikrai gražios ei
lės ii kas norį prasimo- 
kinti eiliavimo, tas neat- 
sigergs šia 105 
pusi, knyga . wU

PRIRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai: / < .
1. —Balzekas Motor Sales DYKAI pri

rengs jūsų karui karboratorių ir ge
neratorių žiemos važinėjimui.

2. —tr duos 20% nuolaidos kai pirksit
heaterį. '

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

APDRAUBA
(INSURANCE) '

GERB Naujienų •kaityto
jo* b dtaitytujai prašomi 
pirkinių . reikalai* «iti i tas 
<riutuv*i kurio* «k*»lbia«i

Gailiuos, kad nesu artistė ir 
negaliu dažais, arba kaip po- 
etė-žodžiais nupiešti tą malo
nų ir labai įspūdingą paveikslą, 
kurį ponia Genovaitė Giedrai
tienė, musų jaunoji artistė-dai- 
aininkė, paliko musų mintyse, 
savo pirmam koncerte, kuris 
:vyko sekmadienyje,’ Lietuvių 
Auditorijoj.

Valgių Gaminimo Knygą
• . ■ • .1 . ’ •'N- .

• Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
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Ufamkytto tolinai
Chicagoje — paštu:

Metamš ..... ....
Pusei fatfa ------------
Trims inčnfešiamš____
Dviem mėnesiams j___ -
Vienam menesiai ___

Chicago j pąf išnešioto jus S
Vieria kopija____________
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____ 4.0b
--------2.00
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Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago; 
Iii. Telefonas Ganai 8500.

8c 
18 c 
fe 

Suvienytoje Valstijose, he Chicagbj,
paštu:

Metams ........    $5.00
Pusei metų ...»_______ 2;75
Trims mSnesianis ______ — 1.50
Dviem mėnesiams__1.00
Vienam mėnfeslui —— fa

Lietuvoje if kitur Užsieniuose 
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Pusei mehj ---- ......----- .......... 4iC0
Trims mčnėsiams 2;50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymti.

Namų statyba
Bizniui Amerikoje ėiriūs atslūgti, valdžia svarsto, 

kaip jį vėl padarius gyvesnį. Tarpe adininistracijbs 
nų yra sumanymas finansdoti gyvenamųjų namų staty
bų. Valdžia neketina pati eiti į “real estate” biznį, bet 
ji planuoja duoti kreditų privatinėms firnloms, kufios 
užsiima namų statymu.

Šitų/sumanymų, gal būt, svarstys ir Jungtinių Val
stijų kongresas, kuris vakar susirinko i nepaprastų se
siją. i • <

Jau seniai laikas' Amefikai susirūpinti namų staty
ba, nes šita dirva yra labai apleista. Yra faktas, kad 
Amerika; nežiūrint savo milžiniškų turtų, toli atsiliko 
nuo Europos namų statymo srityje. Juk aršiausieji 
“slums’* (namai, kurių gyventojams trūksta saulės švie
sos, švaros ir paprasčiausių patogumų) randasi Ameri
kos miestuose — ne tik didmfesčiuosė, bėt ir mažuose 
miesteliuose;

Eurųpa po karo yra padariusi didelę pažangų mieš
tų apšvarinime ir namų statyboje. Puikiausių pavyzdį 
šitoje srityje davė Austrijos sostinė Viena, kurių per, 16 
metų valdė socialdemokratai. Vienų pasekė kiti Europos 
didmiesčiai. O dabar, kai socialistai ėmė valdyti Londo
nu, tai ir šis didžiausias pasaulyje miestas pradėjo vy
kinti milžiniškų Statybos pfogramų.

Tuo gi tarpu Amerikoje šitoje šiltyje dar beveik 
nieko nepadaryta; Gatvių grindimas ir cementinių kelių 
tiesimas čia ėjo, iKeina sparčiai,-bet apie tfobas, kurio
se gyvena biednuomenė, mažai galvojama.

Didelė nelaimė čia ta> kad miestų administracijose 
labai įsigyvenusi korupcija. Jeigu miestai Imtų statyti 
namus, tai daug pinigų patektų į grafterių kišenius. Ta
čiau be municipalitetų dalyvavimo namų statyboje suri
ku kų nors didesnio atlikti.

Tokiu budu ši problema yra be galo kebli. O betgi 
ji turi būt kaip nors išspręsta, ypač norint parūpinti 

‘žmonėms darbų ir paskatinti pramonę?

kur
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“VILNIAUS 2ODIS” TEBEINA

M.

Buvo pranešta neseniai, kad 
lenkų valdžia uždarė sehiausią 
Vilniaus lietuvių laikraštį “Vil
niaus Rytojų”. Kki kiiriė Arti, 
lietuvių laikraščiai, kartu su 
ta žibia, paskelbė, kad lietuvių 
laikraščių Vilniaus krašte jau 
nebėra.

Dėt yra' faktas,* kad dar te
beina “Vilniaus žodis’*, kuris 
yra vedamas pažangia kryptim. 
“Vilniaus Rytoj uš” įbuvo klefi- 
kaliniai-nacionalistinės krypties.

Apie jo uždarymą “Vil
niaus žddiš” rašo:

’ * JN k ’ r '»

“Teismo motyvuose nuro
dyta, kad ‘Vilniaus Rytojaus* 
leidimas sulaikytas dėl įdė
tos 76 ntirtlOrin iš TVeriau^ 
korespondencijos, kuri buvb 
Vilniaus Miesto Stofastod 
įsakymu konfiskuota.
' “ ‘Vilniaus Rytojus’ ėjd 
dešimtuosius metus ir ddoda-* 
vo skaitytojams du savaitį-j 
nlu priedu: ūkininkams ‘Md-1 
sų Artoją’ ir Vaikains ‘AuŠ-

- -» i“Musų laikfaščio santykiai 
su ‘Vilniaus Rytojum’ gerai 
žihbmi skaitytojams. Dažnai 
tekdavo su juo kovoti, kar-« 
tais net ir labai griežtai,, ta
čiau negalim# nepripažinti; 
kad Vilniaus kn^te seniau
sias ir dažniausiai ėjęs liefu-

i ii C Alt ri .i ■.

Vių laikraštis turėjo didelės 
feikšmeš, ir todėl jo Sulai
kymas bus visOS lietuvių vi
suomenės skaudžiai atjaus
tas.”

KAIP DABAR ATRODO 
VILNIUS

Prieš kęlias savaites lankėši 
Vilniuje sena Lietuvos darbuo
toja, p-ia Felicija Bortkevičiė- 
nė. Pabuvus tėhai kiek laiko, 
Ši garbingoji moteriš sugfįžo į 
Kauną ir savo išpudžiūš iš isto
rinės Lietuvos sostinės aprašė 
“L. žiniose”; Ji f>ashkoja'' aįrie 
Vilnių taip:
” Pakelyje nepaprasti jausmai 
apima žmogų Vilniui artėjant. 
Graudu ir linksma pamatyti tą 
brangią' vietą, kuf tiek kilnių 
Vatandų, tiek sielvartų, skritis- 
mų įr.džiaugsmų išgyventa. No
risi pamatyti ar Vilnius. išliko 
toks pat, ar tos permainoj, kū- 
ridš įvyko, jam tinka, ar he, 
kaip kokiai mylimai žmogystai, 
sėfliai nematytoj. * Kaip visuo
met, Vilnius dftro įspūdį dįde- 

miešto sū žavingomis apy
linkėmis.

Seniau mįestė' mesdavosi 
akis kepurės Su raudonais Un- 
;kais, dabar tamsiai mėlynos 
mėlynės ir dideli kepurių sto
geliai šų kampuotais viršaiš ir 
labai daug kariųbinenės, khs

je pilies butą. Ten pat aptik
tas kaip tik dabar kaž koks ur
vas netoli viršutinės pilies, bet 
jo paskirtis nėra išaiškinta; gal 
tai ne urvas, o pilies dalys. Nuo 
bokštu nuimta medinė dalis (rul 
Sų pastatyta), todėl pats bokš
tas nuo to žymiai sumažėjęs. 
Aplink bokštų kasinėjimai dar 
nedaromi, Kalno įdubime yra 
nežinomo kareivio kapas ir teh 
pat 1863 m. sukilimo' dalyviams 
paminklas gana keisto medinio 
kryžiaus formos, panašios į 
kartuves.

Lukiškių aikštė, iš kurios tur
gus prašalinti, apsodinta me
džiais ir išptįošta gazonais. Vi
dury aikštėš akmeninė grabo 
tentą — paiiiinklas Vįšiems teh 
1863 \ m. pakartiems. Be to, 
marmurinė lehta su Užrašu pfi-

kaHa prie teismų rūmų; Aktua- ginčytumės 
lūs Vilniuje klatisimas, iai pa> dato .viėha
rinkimas vietos Ad, Mickevi
čiaus paminklui. Kadangi kiek
vienas sumanymas susitinka su 
smaritia opozicija, nutarta šis 
klausimas atiduoti spręsti pub
likai, pastačius keliose parink
tose vietose paminklo rtiakiė- 
tai. Už kurią vietą bus daugiap 
balsų, tdji bus parinkta.

Tai btis antras Sličkęvičidi 
paininklaš, Pirmas stovi ant 
Neries kranto kaf ei vinių kiemė. 
Pritemus jis daro keistą jšpd- 
dį — Mickevičiaus šešėliai Slen
ka pėr Nėrį į miestų, dėspėtų- 
tiškai sdšigfaužę dėl? viėšpatatt- 
jančios iiėapykkntos if nesusi- 
gyvenimo dabartinių Vilniaus 
if Viltiijdš gyventojų šaVd (tar
pe.

Antradienis, lapkr. 16, 198T
- . • . ------------------------------- ;------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ——

inčytumės su žmonėmis, kurio
:, o rašo kita; Turimo 

omenyje Lietuvos litais leidžiUf 
mą ŠavaitrdŠtį “Išvien”. . Voš 
pasirodęs jis čia dėjo juodą 
/ryžių ant visų esamų lietuviu
kų draugijų, patarė visas likvi- 
dųoL o naują sutverti. Bet pa-i 
bandęs tverti Ir irakasavęš sų 
radijkiš,* čiūrliohihinkaiš, opė- 
fk, miiiėjimū, ėtė. dabar šlieja
si prie tų draugijų, kurias pa
siskubino apspiaudyti. Ot tame 
tai ir yfa kolegos -“Išvien“ iiė- 
rirtiitirthaš.

“IšVienUi” yra sVetimas suri
kusia haušų špaūdos gimimo kė
lias ir jos augimo etapai. Jarii 
yra “tferra incognita” ir rfiusų

Musų Skaitytojai
Lietuvių Visuome-

, nes Dėmesiui

r
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Lietuvio nelaime Urugvajaus teisme
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(Musų Urugvajaus korespondento) 
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Priė ko priveda stittkiOs ekonomines gyvenimo sąlygos 
hiiišlj tąūtiečitfš

tuojau primena.,tai, kas įvyko 
if kuf esama.

Prie'stoties beveik jokių per
mainų, bet toliau mieste matu
ti pažanga. Visas seno miesto 
vidurys nuo Aušros Vartų pra
dedant, Vokiečių, Dominikonų, 
šv. Jorio, Pilies g-vė, Didžioji 
iki Ėotūšės gražiai plytelėmis 
Išgrįstos, paplatinti šaligatviai 
ir sutvarkytasr autobusų susi
siekimas, kuris yra pigus ir

I ♦ Į

planingas, kad iŠ Centro galima 
lengvai susisiekti su tolimais 
pakraščiais. v

Katedrą jau atidaryta publi
kai, sienos jaii baigtos remon- 
tubii,' tik viduje k&ikurių 
koplyčių remontas. 15aUg pa- 
Veikslų jau athaūjirila. Taip 
pat Mnaujlntaš if Vytaute pa- 
fejtoias. Tyčia' įsileidau j kalbą 
šū zakristijonu apie t Vytauto 
palaikus, sudėtus dėžėje nuo 
makaronų, ar jie yrą ir kas da
bar sū jais pad’atyta? Pasakė, 
kad iš knygų archyvų aišku, 
kad Vytahtas būvo . palaidotas 
toj vietoj, kūr kabb jo paveiks
las ir apačioje nedidelis paveik
slas, kurį jis Vežiojosi su savim 
ir prieš kūfį būvO laikytos ko
vos lauke mišios*);

Ir ištiktųjų rUsta toj Vietoj 
vienas didelis grabas; ant kurio 
stovėjo dėžė su kaulas kito 
žmogau^, bet nerasta' hėi karū
nos, nfei kitų insignijų. Kadan
gi nebuvo tikro įrodymo, kad 
tai Vytauto palaikai, tai buvo 
padarytas mažas grabas, sudė
ti kaulai if abūdu grabai Už
mūryti. NūfOdė ir vietą.

Paklausiau dėl akmens,
degdavo Perkūno amžinoji ug
nis. Parodė man jį toj pačioj 
vietoj, kur ir seniau buvo, tik 
rodbš kiek riuo apačios dabar 
daugiau apmūrytas.

Katedroj yra įvestaš dentra- 
linis šildymas. Žakrištijoje iš
statytos požemių iškasenų nuo
traukos, be ko kita, kokiame 
stovyje rasta Barbora Radvi
laitė — Zigmanto Ąugusto žmo
na; Jono Kązimįjęra palaikai ir 
t. toliau. Stiklinėse vitrinose iš
statyti visokį papuošalai, dra
bužių liekanos, kalavijai ir t. t., 
q seife — karūnos, žiedai ir t.t.
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Prieš katedrą ir nuo aikštės 
pusės .padaryti žolynai ir nelei
džiama važinėti, kad išvengti 
katedros pamatų judėjimo. Ke
lias eiha tik pakraščiais tos di
delės katedros aikštės.

• . Ji

Mickevičiaus g-vė (buv. Jur
gio prospektas) 
buvo; tik stovi 
keli moderniški 
įstaigų namai.

Pakraščiuose 
daug naujų hatnų ir namelių, 
žinoma, statyba neina' tokiu 
smarkiu tempu, kaip Kaune. 
Yra sudaryta taip ’vaidnariia 
Urbanistinė komisija; be kūrioš 
sutikimo negalima statyti na
mo. Ji, prisitaikydama prie ben
dro ttiiėsto piaho, if plano - tos 
gatvės^ nurodo kelių aukštų 
galima statyti ,^amą ir kokio 
stilia'uš. žinoma, gal gyvento
jai tuo yfa kiėk varžomi, bot 
Visgi yra tam tikras planingu
mas, kuris išeina bendram įmes
to vaizdui į sveikatą;.

Prisižiūrėjus praeinančiai pu
blikai, matyti, kad Viši gyvena 
daug kukliau, ‘ negu Kaune. 
Daug mažiau matyti pasipuo
šusių ir dažytų ponių, baugu
mą matyti labai skaitosi su ska
tiku ir rėdosį daugiau kaip 
kukliai, nors* grabužiai įy butai 
daug pigesni, negu Nepriklhuso- 
iųoj Lietuvoj. Vilniuje daugiau 
matyti Visokiais budais elge
taujančių if apiplyšusių. Daug 
mažiau aūtų ir taksi, pastarie
ji daūguiųoj suklerę. Vežikų su 
lįįesaiS ' arkliais ųaug. Taksi ir 
vežikai labai pigus, '

Būvaū ir: pilįeš kalhe, . kur 
archedlbgijok kofjiiAijos priežiū
roje eiha mūrų štiivįftihimas if 
kasinėjimai. Jau yrą atkasta ke
letas viršutinės pilies aukštų- 
,Seniau ta dūlis buvo vadinama 
Augustinų bažnyčios liekana, 
bet pasirodė, kad tai ’ '

. *)Tas paveikslas jlabar 
jdmas. —F; .

tokia pat, kaip 
ir dar statomi 
dideli valdiškų

visur pribuvo
■ * t

tikrumo

remontuo-

(Tęsinys)

Draugija Užsienic/ Lietu
viams Remti turėtų temti 
ne politinius avantiifistus, 
bet padėti įsikurti musų
išeivijai žemės likiiiOšė
K. Barąnattško likimo yra su

silaukt he Vienas Urugvajaus 
lietuvis. Taip todėl, kad di
delė dauguma čibri atvažiavusių 
musų tautiečių yrą žėmės ukib 
darbiftirikan -Nėhiokėdami kito
kio amato, kaip tik dirbti že
mę, priversti yfk eiti dirbti į 
gyvulių skerdyklas—frigorifi- 
kus ir kitokius drėghus ir sun
kius darbus, kurie gfėit palau
žia šVčikajtį įE iš jįtiHb sveikb 
liėitlVio darbiftinkd padaro am
žiną invalidą.

Kad musų išeivija Pietų 
Amerikoje neliktų ištisa inva
lidų. masė/’ Draugija Užsienio 
Lietuviams.! Rertiti ztiifi butihai 
kviesti savo iki šiol praktikubtų 
taktiką, kuri mūšų išeivius 
grikuri'a' e morališkai ir f iziškai. 
Vietoj remti atskirus individus 
ir politines jų klikas, turi šUr 
rasti nofb ir galimybės pradė
ti planirigą išeivijos kolonizavi
mą ' žemės Ūkiuose. Tik šioje 
srityje galima bus suvienyti 
Tieių Arnėrikoš lietuvius ir 
juos apsaugoti nuo barbariško 
kapitalizmo išnaudojimo, kUfį 
taip atvirai palaiko DULR lė
šomis išlaikomi tautininkai ir 
kunigai. Kol toks “savųjų” if 
svetimųjų išnaudojimas bus, tol 
pietų AmefĮkbš liėtįiVių . ftiašėš 
juos puolė ir puls, kaipo savo 
Sveikatos ir gerbūvio priešus.

Pidtų Amerikos lietuvių ko-1 
lonižavirtias žemės ūkiuose hėfa 
jau taip sunkus, žeipės čia hera 
jau taip heįkaiidairios. Už tuos 
šimtus tūkstančių litų, už ku; 
riuos kun. J J. Janilibnįs įsikū
rė Argentinoje sau vilą, tauti1- 
nininkų organizatorius ir darbi
ninkų* skundikas Kazys Kliauga 
—ahtbmobili ir spaustuvę, ra
šytojas Matas šalčius—išeivių 
boikotuojamą savaitraštį “I&- 
vien”;—būtų buvę galima nu
pirkti nemaža žemės. Tegul toš 
žemės dalį lietuvių butų gavę 
tik- pp 2-Š ha., betzir tai jįu 
butų buvusi šiokia tokia kolopir 
žarijos pradžia, nęduodanti mūr 
šų tautai nuostolių; kūriuos dį> 
vė dykaduonių išlaikymas, že- 
rtiės gavusieji musų tautiečiai 
šiandien jąu butų įmokėtus už 
tą žemę pirfigus išrinkę sayb 
žemės ūkio gaminių produkcija, 
ir gražinę juos kreditoriui— 
DtJLRO platesnio .ūkininkavimo 
butų galėję laipsniškai sieklti 
šavo pačių pajėgomis, nors s|i- 
bdrta į kęuvą 100 mažažemių, 
po 2-3 ha. ūkią," butų sudalę 
pusėtiną darbo Jėgą ir davę nHu

dingų kolektyviško ūkininkavi
mo eksperimentą; naudingai už 
aklas “išeivijos reikalų studi
jas” Kaune.

O dabar? Dabar tik nuosto-. 
Jiai, intrigos; barniai ir karika
tūros.

Viena tokių karikatūrų pami
nėtini tilpusi Argentinoje išei
nančio pažangios demokratiškos 
minties savaitraštyje “Argen
tinos Lietuvių Balsas” 346 nr. š. 
m. Joje vaizduojami DULR iš*-' 
laikomų laikraščių redaktorių 
santykiai: “Pietų Amerikos žir
nių” redaktorius K. Kliaugų bu
čiuoja ranką “švyturio” redak
toriui kilti;: janilio'hitii, • 6 pro 
namo kampą žiuri “Išvien” re
daktorius M. šalčiiis Su (tely
čių ..

Po karikatūra eina ‘‘Redakto
rių dairių”:

“Žihatt aš dainų vieną,
Dainuoju ją kasdieną, 
Kas Vakarį kas rytų 
Apie prakeiktų litų; 
LitfUlita-, lita-ta 
Kabafėtė arbata;;.
MyiiU as tą idėjų

DaipubjU jam rdjnąnsą, 
Kad duoti! man avansą 
Litą-lita, litarta 
Atstovybėj arbata.
Savaitraščio “Išvien” reda'k3 

torius Mi ŠaiČiiišį kurį Liėtūvoš 
karį pyptOtinO nuo
bet krifciOš toifltofo karikar
tųtą if daipą labai t$_ 
puolė thSflitiitlką Pagor- 
ecką, primesdathas jam Damokr 

llo kafdą vartojimą, pors kari- 
I katurą buvO hljpįOšęš Visai kitas 
hienįninias;

Kodėl rašytojas M. šalčius 
pas mW vim Karikatūrų

Kol rašytojas M. šalčius ne
buvo pradėję ardyti pažangių
jų musų išeivių organizacijų ir 
“konkuruoti” be jokių subsidi
jų bei avansų išlaikomą spaudą; 
kol jis kalbėjo apie mūšų išei
vijos ekonominį įšikūHma ir jbs 
tam tikslui subūrimą,—visokių 
pažiūrų įr ideologįjų išeiviai jį 
šūfikdaVo ir pfliihdaVO Ubai 
broliškai. Bet p. iM. šalčius 
savo misiją ir gražius žodžius 
pavertęs paradoksu^ susilaukia 
vis daugiau iri daųgįaū antipati
jos iš tų i|tusU išeivių, kūfife jį 
vakar sktųte “pirmu/žmogum” 
ir “autoritetu”. “A. L. Balsas”, 
kuris tiek daug nuoširdumo yra 
išreiškęs rašytbjtd ®Į. šalčiui 
pirmomis jo atVUŽiaviihO diėfto^ 
mis, šiandien savo 346 ųr. ędi- 
toriale “Nori faktų” štai ką apie 
7‘pirmą ir autorįtetiųgą” žmo
gų rašo:

Butų pasaka be galo, jeigu

5&M
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Iš 1937 metų, lapkričio 6 d., 
“Draugas” išspausdino tekstą 
telegramos prezidehtUi Smeto
nai, kurioje “piktinamasi ir 
protestuojama Amerikos kata
likų” varde.

Amerikos Katalikų Bažny
čios Sinodo Valdyba, patikri
nusi if apsvarsčiusi tėlegramo 
tekstą, šiuo turi pareigos reik
šti, kad telegramą pasifašę as- 

draugijų gimimo bei jų Augimo Įmenys dar nėra Amerikos Ka-
pteeesąs; Tepavarto "A .L. Bid- tulikų Bažnyčios nariais; neigi 
ąo” komplektus, pamatys kaip 
nusikurė LIETUVIŲ CENTRAS 
ir kaip be jokių pašalpų jis ko- 
Ittoijai nuosavybę įgijo.' pama
tys if ŠLa istorijos ėtapUS.

Ęhišiečių čhofas, balsiečių pld- 
šiikių tfūpė musų minėjimų fd- 
togfhfijos vietinėje spaudoje, Į 
mūsų išpahiški straipsniai apie 
Lietuvą if lietuvius yra nesu
griaunami musų vishomeninio 
darbo argumentai Argentinos 
lietuvių kolonijos labui.

O “Išviefias’1 egzistuoja tik 
dėl td, kad užsiimt provokavi- 
jomis; kad klaidinti Draugiją 
tlžšiėriių Lietuviams Remti ir 
kad sato leidimui litus eikvoti. 
JUk yrk grynas faktas kad “Iš- 
vieno” leidimas jau kainavo 
vifš 6,00Q litų. Už tuos pinigus 
DULRas galėjo nupirkti žemės’ 
Sklypų mokyklai ir pastatyti pu
sėtinų mokyklai rūmų; Manorrtė, 
kad tdom tarpu šių faktų pa
kanka;—

Visi čia' suminėti faktai ro
dyte rodo visiškų DULR npsio- 
rientavimų bei ciniškų tų faktų 
ignoravimų; Jei ji rašytoja M. 
Šalčių atsiuntė studijuoti Pietų 
Amerikos lietuvių kolonizacijos 
problemas; juos kultūrinti ir 
švelninti jų rtarpusavius santy
kius, tai tokių idėjų su di
džiausiu pasisekimu jis galėjo 
propaguoti per tuos musų išeivi
jos laikraščius, kurių išleidimas 
Lietuvos liaudžiai nekaštuoja 
nė vienas centas. Jei; pagaliau, 
rašytojas M. Šalčius nenorėjo 
savo raštų skelbti Argentinoje 
ir Urugvajuje išeinančiuose lie
tuviu laikraščiuose, tai galėjb 
juos skelbti “Naujienose”, “Ke
leivyje”, “Laisvėje”, “Tėvynė
je” ir kituose šiaurės Amerikos 
lietuvių laikraščiuose, kurie Pie
tų Ąfnerikoš lietuvių plačiai 
skaitom^ if kurie rimtiems klati 
Šifriamš svarstyti mielu nork 
diloda vietos, kad if šitaip da
rant butų daug daugiau nuveik
ta Pietų Amerikos vienijimo, 
kultūrinimo ir gerbūvio kūrimo 
plotmėje, negu kas šeši mėhė- 
šiki išmėtant po 6,000 litų 
smalų verdančio savaitraščio 
“IšVietl*’ leidimui

Reikia manyti; kad dulk 
tūps dalykus gerai supranta; 
bet nedaro, kad daugiau nau
dos butų išeivijai, ftėš kdv. Ski
pičio misi j a—Kitlėf 10 propagan
disto Goebelso- misija. Goebelsas 
Varo užsieniuose pfopagandą 
prieš žydus if antfašistus, o 
adv; Škipitid prieš lietuvius, ku
rie grūmoja Smetonos diktatU- 
f&i.

Suprantama, kodėl nėra ir ne
bus vienybės tarp išeivijos if 
DULR;'nes jų interesai yra la
bai skiftmgi.

Turint priėš akis liėttivio Ka
zio Baranausko likimų, noroms 
nenoroms verta' pabrėžti, kad 
tbos Draugijos Užsienio Lietu
viams Lemti penimius Pietų A- 
mėrikoje, kurie . tokiose para
doksų ir šunybių sąlygose "kal
ba apie čia gyvenančių lietuviu 
vienybę ir gėrovę, TArgentiTioS 
Liėtūyių Balsas” turėtų atvaiz- 
duoti ne su telyčiomis, ne “re- 
zhinkdis”, bet atvaizduoti tie
siog tropikų kraštų parazitais; 
kufič hūkefta pasėlius ir kitokių 
iškadų pridirba ūkininkams ir 
daržininkams, „palikdami juos 
bė duohos kąsnio!

—J. Lazdauskas 
i ‘

kada nors buvo įgalioti bei įpa
reigoti tokią telegramą pasi
rašyti ir siųsti Lietuvos Vy
riausybei, 
1987, lapk. 13 d.

Steponas A.
Amerikos Katalikų

- Arkivyskupas ir
Catholic Church of America, 

851 No. Damen Avė.

Geniotis,
Bažnyčios

Primas.

IŠ LIETUVOS
Patraukti tieson nesą

žiningų rinkliavą 
rinkėjai

KAUNAS. — Kauno m. sa
vivaldybės rinkose rinkliavų 
ėmėjai Leonis Sirutis ir An
tanas Pimpė, susitarę su Vla
du AsimaviČium ir Vladu La- 
rionu, pasidirbo
valdybės antspaudų 
knygeles ir savinos surinktus 
rinkoje pinigus. Iš viso pasi
savinę per 3 tukst. lt.* Už tai 

patraukti tie- 
teismo laikomi

miesto savi-
ir kvitų

jie visi keturi 
son, o trys ligi 
kalėjime.
• Kaltinamasis 
rašytas ir ' byla 
mui.

aktas jau su
pert! uotą teis-

( i :J

P. Grigaičio Prakal 
by Maršrutas

Žinioje, kuri buvo paskelbta 
šėštadieriį apiė “Naujienų” re- 
daktOriaūs prakalbų maršrutą 
rytinėse kolonijose, kai kas bu
vo ne visai tiksliai paduota. 
Dr&. J. Glaveskas (135 Milford 
Št., BfoOklyh, N. V.), kuris 
daugiausia rūpinasi maršruto 
tvarkytini, praneša, kad dvejos 
prakalbos planuojama surengti 
Čoiiheriičut valstijoje — Brid- 
geportė it Watėrbūryje; be to, 
Petersoftė it Nėwafkė, N. J.; 
Bhiladėlphijoje ir Baltfmoiėje. 
Btobklyįie bus tie tik prakalbos 
lapkričio 26 (L, bet LSS. 19 kp. 
Vakarieriė gruodžio 4 d. ir, gal 
būt, dar prieš tai kitos prakal
bos.

Tokiu budu maršruto planas 
dabar atrodo taip:

Lapkričio 20 d. Norwood, 
Mass. !»• 1 J , i1 ' X

Lapkričio 21 d. popini Cam- 
bridge, Mass;

Lapkričio 21 d. vakare So. 
Bpston, Mass;

Lapkričio 22 atba Ž3 d. (dar 
tikrai riė&usitarta) 
MaSS.

Lapkričio 24 d. 
COnh.

Lapkričio 2Š d.

luawreftce

WaterbUry,

BtidgepOtt, 
COfttt; (galu tūtos žinios dar 
gauta)..
- Lapkričio 26 d. Brooklyn,

he-

N.Lapkričio 27 d, Paterson,
L

Lapkričio 28 d. Philadelphia,
Pa.,

Lapkričio 30 d. Balt mbfe, 
Md. ' \

Gruzdžio > 3 d. Brboklyh, N.

t

c

Montevideo—Uruguąy 
(GALAS)

GriiodŽib 4 d. (LSS; 19 kp. 
vakarienė) Brooklyn, N. Y.

Gruodžio 5 d. Newark, N. J.
Viena kita data šitame pro- 

grame dar gali būt pakeikta. 
Grįždamas Čhicagop, P. Grigai
tis veikiausia dar sustos (gal 
būt, gruodžio 7'd.) Pittsburghe.

■ ..-r s <4
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CHIC/AGO5

YRA PAŠALPOS LIGOJE; POMIRTINIŲ Iii fcŪLTUROS DRAUGIJA 
OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefohaa Chnal 0117 
VALDYBA: .. *

J. MICKEVIČIŪS, prezidėntad
K. KAIRIS, vifee-ptezidentas

' V. MANKOS. Sekretorius >.
1IŠ, tmfisaž 
EVIČIUfe, triiėtišaA

DRAUGIJOS dieną.

DR. NR)NT VIDAS, . VARKALA, Draugijos Auditorius;
- - - - - ------------------ — ' I ------------------

Atdaras ketvergais visį 
seki storius

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkursantai, kvotos^ įrašyta fiktiti

NArihj ik A(yta
KONKURSANTAI MIB8fAŠ #

Benediktas Vaitekūnas...... .......... ...... . Cfyiėago ..l.^00 ...... :.u.l37
Pelrris Maftiiikaiiig-jgėnhš beitas .....Čhid^gb .... 200......... ......142
Vrank Buiaw .................... ........ .......... tfhįcągo ....200........ x..:... 68
VĄicent B. Ambrose .............. ..........  dhickgo.... 100 64
Stasys J. Pėtraiiskas (Kvota baigtą) RbCkfbtd ....• 50 51
Kazimieras Joktibka ............... ..... • CHidagb .... 50............ 46
Stasys Jurčis ........ -  Roseland —- 50.........   35
Jošėph AU^ąiiiš (Kvota baigta) ...... Cicero ...j 20....... j... Š0
Adomas Markintas .................u... ...... ChibAgO .... 50.......  22
joseph Ascitą ...................    Ghicago.... 35 ...........  24
George Jzbickas ............ ..;.... .... ........... . HarVey .... 25 ............ 19
Anha Marion A^Cilla ................. ; .... ’ Cicero.... 35........... 21
P-lė Suzana L. Gabriš .............. ....j. Waukeg&ri ;. 35.;..........14
Antanas Vesbaras .............'................... Cięėfo .... 25.........   14
Antartaš Steponaitis  ..................... . Gąry .... 35   12
Thomas Šalkauskas . ...................... ...:. Chicago.... 2016
Stanley Statkėvicti (kvota baigta) Racine.... 12  15
John Šiužąs .....2..... ..  t...... ...... ;............Chicago .... 35 ....
Kazys siepbridViėiuš ;.'.............. Ghicago ..10Q
Petrai Galskis ..................... Chicago...; 20....
Juozas Albauskas _________  Chicago Reigbts .... 20....
P-ia EL Norgailienė (Kvota baigtą) 
Alex Amb&zeVičius ....... i...
P-lė Jennie Laure! .............
Louis Antanavičius ;...... .
John P. Griduttas - 
Petras Lapenis .... . ..............
P-lė Josephine Miller........
Povilas Milaševičius ..... .......
Stasys Mbtkus..................... >
Antanas L. Skinriontas ...... 
P-lė Aldona Millėr ....L;......
Peter Giniotis ............:.........
jonris Ascilla . ....... .............. 
P-lė Antoirifeite Kacevičius . 
Antanas Starikds ................
P-nia Petronėlė Markauskas 
Jonas čihikas ......................
CHešter PrakUtbtaš .............z 
Adolph Kaulakis ............. .
Vintas Cernauskas .....
Joriaš Kuolas .......................
JOSeph J. ŽUkriS 
Albinas Rudinskas .........
Wriltėf Turnė* ........ .
P-nia Teresė Viltrakiš *.....
Peter Rapševičius ........ .......
Jonas A. Sinkus ........ . ........
P-hia Aftrta MittskUs .... 
Andrius Naikelis .. 
John A» Gtakey ...
Frank Klikna .......
P-lė Milda Ėaronas 
Juozas Latirinas ..
Jonas Pateli tinas (kvota baigta/ 
P-lė Aitina Karėta...... ............... ’....

P-nia Julia Ltiketis ................ .
Narių ne kon4y UVŲto kolonijose ir Chtekgioj

Aplamai naujų tigrių kvota kaotifšė ........ 
Korikufsfe haiijų. ftaritj įrašyta . ............. .

KVotki tfukStą .... ..............................
P. Š. L KiekVteriris ftdnkurSkntas baigęs tthsiątyią kvotą li

gi kbnkurso bankietųi, kuris jvjtks gfuo^fb 11 & progoj 
gauti vieną iš trijų stambių dovaną minėtame baiikietė. Visų 
konkursantų prašbirie suaktyvinti BaVd vtiklą kcnktfrSft Ua/bd, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d.

2. Visi npuji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasario 1 d. iki
gruodžio (ifeti) 11 d š. m.j gauš tikietą vertės $2.50 nemoka
mai j Draugijos Triumfo Bankietą, kuris įvyks gruodžio 11 d.< 
Airialgahiated itall, 333 S. Ashland Boulevard. Taipgi j minėtą 
bankietą gaus tikietą nemokamai viki itife DratfgijJS kii-
rie įrašys naujų narių. \ J

3. Nariais priimami Draugijoj —r Vyfdi if h|biėrys hito 15 
iki 48 riidtų aftižiaUš, Griliftia įsirašyti Draugijbh per ftitisų kėn- 
kursantus} per Draugijos ndriiis afbd reikia diVykii ašttiėniškai 
j Draugijos ofįsą. Ofisas atdaras pitmadieniųiš nuo 9 ryto iki 
5 vai. vakaro; ketvirtafliėnliife huo S ryto iki 9 va|. vakaro; sek- 
madieniais nuo 9 tyto lkl IVaL popięt.

Kasdien me^ vis arčiau kon
kurso bankieto; kasdien 
vis arčiau tnUSų Svarbaus dar
bo taško—kvotų išlyginimo;
arčiau dienas, kurfbje galėsi- 
po sunkaus darbo ramiai- pail
sėti. Per paskutines 25 dienas 
musų draugai konkursantai, 
taipgi Viši, Draugijos nariai, 
turės sdpkokai padirbėti Drau
gijos skaitiinime nariais; ŲLon? 
kursantai privalo rūpintis sa
vo kvotos išlyginti, geriau pa
sakius savo darbą apVainikuo^ 
ti laimėjimu. Pavieniai Drau
gijos nariai; ne konkursantai, 
privalo rūpintis įrašyti nors 
po vieną narį, kad galėtų gauti 
tikietą į bankietą.

Chicago .... 15......... ,.F .15
Chicago .... 50.... ~.....lb

Watikcgan.... lb.......... &
.... Chicago.... 15.. ....... 8

.....  St. Charles.. 20 ....... 4... k 

............u Chicago.... 15.....  8

.......... Evanston .... 24.......... fe 
............ Chicago .... 15 ........... 9 
.....i...;...... Racine .... 15 ;a..... '..... 10

..... . Harvey ..1.25.....
.......... Chicago .... ĮQ....

ChicagO ....15
...............  Cicero-ju 15 ...i.
............. Chicago s 10
............. Aurora15 ..j..
............ ChiCago.... Ifijfti.
........... «... Cięero ..i. 40- r...-. 
...... .4:;;:.;... Gary 10 J . . 
.............. Chicago .. 10....
......i. Sįjfingfifeld.... Ž5 a.
Indiana Ė^rbor.... 2b ....

...; Ghicago15.....
....... Cicero 15 ...r.
.... Chicrigo .... 10 .....
...... Chicago .. 10....
.....  Chicago.... 10 ..
...... Chicago.... 10 i..

Chicrigb—. 10.;...
_  Chicago.... 10.....
______ Galy.... 10....
.to ‘ Chicago ;... 10 ......  3
..... Chicago.... 10...T.... 2

AomaL id . s?. .... \2
f.u KfeiiOahk j..; 20 20
__ De kalb.... 10.......... 21 
. SpHtigfieM.... 10'2 

.60?.292
.t 8,000 X
. 1)286 <
, t,714

mes

KonkUFsO vedėjas turi rū
pintis, kad kbhkufsb darbo ra- 

y.ftas liuosai sektųsi—darbui dir- 
? 11 
.. 12 į

ns
5
8
3
8
3

Iš CHICAGOS LIE
TUVIŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO
f i . * «.. ,

Praeitą antradienį, lapkričio 
9 d., 7:45 vai. vakaro įvyko 
Chicagos Lietuvių . ^Draugijos 
šuširinkitąas; Prezidehias ati
daręs sdsirinkimą paskyrė balsų 
skaitymo

d., 7:45 vai. vakaro įvyko

-r 
/

nesį ręrtklsr sau valdybą. Te- R VOTTT 
Aiflu Lietuviu Klilt.hfos tirada V

va butų priruošta. Atseit, mes 
visi, kurie esam suinteresuoti 
konUtiršo pasisekimu—turim
darbb daug pėf šias paskutines 
25 dienas. 'Neabejoju, mes sa
vo darbu pasižymėsime—įrody
sime lietuviškam < pasauliui, ką 
veiklios organizacijos / aktyViiš 
nariai gali neveikti. Įrodysime, 
kad ne viena lietuvių organiza
cija savo narių veiklumu nega
li lygintis prie-mus; įrodysime, 
kad nė viena lietuvių .organi
zacija nėsugėba įtfaukii tiek 
daug lietuvių jaunimo į savo 
ėiles kiek kad Chicagos Lietu
vių Draugija; mes taipgi įro
dysime, kad riė Viena kita lie
tuvių Organizacija ateityje ne
galės lygintis nė kultūrinio dar- 
do dirvoje. - ■

Musų organizacijos nariai 
yra aktyvus elementas, daug 
jauntį veiklių jėgų, pasižymėju
sių darbuotojų. Tiktai toks ak
tyvus elementas organizacijos 
drgahižmą gali sumegsti ką 
tokio gražaus, kilnaus,' naudin- 
gb lietuvių Visuomenėje. M*u- 
su brganizacijoš tikslas nė 
vien pašalpa ligbje, nė vien po- 
rriirtirtė, bet taipgi kultūrinis 
darbas.

tyviiįti savd vtiklą konkursu darbė,

Mbsų konkursantai, mu‘sų vi
si vfeįklUs organizacijos nariai, 
ktirife rūpinasi Draugiją skait- 
lihti nariais atlieka svarbų dar
bą—jie renka medžiaga kultu- 
riniąm ętarbui, tokiu budh jų 
.darbas yra kilni kultūrinė mi
sija- lietuvių visuomenėje.

, 1 ’' . ' ' ■ '5,’a

Per šiąs paskutines 25 dienas 
nfefpąsigailėkite šiam kilniam 
dkrbtri jėgų, kkd kultūros dar
bi) dalyviai butų š kuodaugiail
sią įrašyta Draugijom. Esant 
djd'ėsniam skaičiui, musų svar
bus darbai bus lėrigVa Vykdin- 
ii gyveniman.

ROCKFORD, ILL.

komisiją: Matulį, , 
Mitiskų ir Brajų; maršalką— 
Kaz\ čepuką. Nariai atsistoji
mu pagerbė mirusius draugus 
praeitą meiiėšį: Stanley Butkus, 
Jokūbas Vilkelis, Kastas Zagurš* 
kas ir Fraiik Dauniš'.

Sekretorius Vincas Mankuš 
perskaitė tarimus praeito Drau
gijos susirinkimo.

Prezidėtitaš J. Mickevičius 
savo pranešime pažymėjo, kad 
per praeitą mėnesį yra mirę 
4 nariai, b penktam—Juozui 
Blažiui, gyvam išmokėta po
mirtinė. Serga neišgydoma liga.

Draugijos parengimai įvyk
sią: sausio 16 d. Draugijos me
tikis vakaras-—Ashland Boule- 
vard Auditorium. Draugijos 
bazarai—sausio 28, 29 ir 30 d. 
Lietuvių Auditorijoje;' Cicero— 
vasario 5 ir 6 d. Liuosybės sve
tainėje; Roseland—vasario 42 
ir 13 d; Vėnetian svetainėje. 
Bazarų sdrengimu Chicagoje 
rūpinsis Chicagos * Lietuvių 
Draugija, o kolonijose—Lietu
vių Kultūros Draugijos. Ėaza- 
rai btJs rerigiatni visose stam
besnėse kolonijose kuriuose gy
vuoja Lietuvių Kultūros Drau
gijos. Stikelti pinigai nuo baza
rų eis įsteigimui narių moks
leivių stipendijos fondo, lietu
vių kalbos mokyklėlių ir ki
tiems kultūriniams reikalams. 
Numatoma, kad šią žiemą bus 
galima sukelto kultūriniams 
feikalapis tarpe 3-4 tūkstančių 
dolerių. jj T /
. Sekamas Išraugi jos susirin
kimas įvyks gruodžio 14 d., tai 
bus priešmetmis susirinkimas, 
bus nominuoj^upa. valdyba. 1938 
metams. .. Pageidaujama, kad 
nariai susirinktų, skaitlingai, 
reikia nominuoti pilnas kandi
datų sąstatas.;

Konkurso I bankietas įvyksta 
kitą mėnesį, lapkričio 11 d., A- 
malgamated svetainėje. Buvo1 
jau seniau minėta, kad į šį ban^ 
kietą tikietaū nebus parduoda
mi; Tikietus gauna vien įiauji 
nariai, nariai, kurie įrašo naują 
narį, taipgi komisijos ir valdy
bos. ' ‘

Prirašymas, naujų narių ei
na sėkmingai, ypačiai dabarti
nių laiku. Atrodo, kad ligi ban- 
kietUi įrašysime šešioliką šim
tų hUrių. Tai bus puikus dar
bas padarytas per aštuonius 
menesius. Pravartu priminti, 
kad iš įrašomų narių penkias 
dešimtys nuošimčių yra čiagi- 
ųiiai lietuviai. . Kvietė nariui 
pasistengti įrašyti po naują 
narį, kad gautų tikietą į kon
kurso bankietą.

Iždininkas J. Degutis prane
šė, kad praeitą mėnesį buvo 
įeigų $3,217.02, - išmokėjimu
os,044.13. Fin. sekretorius P.' 
Miller pranešė, kad sergančių 
sąraše yra 32 nariai.

Išrinkti delegatai j Kongre; 
so konferenciją. Nutarto pa- 
siųsti pasveikinimą ahti-fašisti- 
niam kongresui, kuris įvyksta 
pabaigoje šio menesio Pittš- 
burgh, Pa. . • . '• K f. 'i . ’ •

Pabaigoje susirinkimo daį- 
, UaVo žymi dainininkė p-lė Ge

nia Lukas, kalbėjo F. Abekas. 
Susirinkę nariai programa Bu? 
vo patenkinti/ Susirinkimas 
pasibaigė 9 vai, Vakaro.

, Rbbkfbrd LiėitiVių Kultūros 
.Draugijos tegtiliUris susirinki
mas įvyks sekmadienį, lapkri
čio 21 d., 2 vai. popiet, S. M. 
svetainėje, 1019—3rd Avė. Na- 
C';T ■ ■ ■ ...................... .
ti; daug 
mui.(

riai būtinai .kviečiami dellyvau- 
teikalų iarl- 
j, Petrauskas

Svarbių
S.

čiau Lietuvių KUltųrps bfaWr 
gijos renkasi vąldybą ne grtib* 
džio, bet sausio mėnesį^ Taip 
sako Lietuvių Kultūros Drau
gijų skyrių įstato! ir taip, d 
ne kitaip privaloma elgtis.

Lietuvių kultūros. Draugijų 
įstatai sako:

“Lietuvių Kultūros Draugiją 
renkasi., valdybų iŠ šešių narių 
metiniame susirinkime—sausio 
mėhesį, btiteftti , pirmininką, 
pirmininko pagelhininką, užra
šų sekretorių, <1U iždo globėjus 
ir maršalką. Sekretorių iždinin
ką skiria Chicagos Lietuvių 
Draugiją.’* .

J. Miriięvičius

NAUJI NARIAI

LIETUVIŲ KULTU- 
/ROS DRAUGIJOMS

•• ----- ;----- . /J
Teko pastebėti, kad kai ku

rios Lietuvių Kultūros Draugi
jos rengiasi rinkimui valdybos 
gruodžio* mėnesį. Paprastą! 

[daug organizacijų gru'odžio mė-

ryta. Viėhi kottkttfsafitM už
sikrėtė tinginio ligos sįmpUi- z 
nąift, kiti dar l|gi SUtri Ifukki 
ącspėjp prisirengti aktyvinto 
dafbid, treti neįstengi įvertinti 
pareigų . svarinimą—yra kon-
kursantais vipn iš Vąrdoi p kg i 
kuriems konkiifsdfitahiS ildrs 
ir prie geriausių tiarų, Susidėjo 
sąlygas tokios, kad hėgkli sėk
mingai veikti-.
. Butų phgeidaujamą, kad mū
šų drąupąi konkursantai, kurie 
dar tįiri SaVyjė aktyvįų jėgų 
nepasitiktų, užnugaryje kitų 
konkuirsantų, stengtųsi kvotą 
išlyginti. Kaip tiktai dideshts 
įkaičius, kūriė atrodo nepajėgs 
kvbtbs. išlyginti, yra tie koft- 
kursantai, kurių narių kvota 
jrra 10 narių. Rodėsi, prie ge
rų horų,, tokį mažą skaičių na
rių įrašyti galėtų kiekvienas 
kdiikUrsantas. Pavyzdžiui. Sen
as Petras ir B; Vaitekūnas, 
kurių narių kvota yrą po, du 
šimtų natių, na, o judu šgVO 
kvotą išlygins, tai tiems kon- 
kuršaiitamš kurių kvotos išly- 
giriimrii tereikia tikttti fro de
šimtį nririų, fOdošŲ galėtų labai 
lengvai kiekvteriflš savo kvotą 
išlyginti.

Gal būt, kad musų smulkieji 
konkUrsantaŲ • artinantis kon
kurso. bankietųi, išbus, pradės 
susirūpinti savo darbu daugiau 
riegu btfvd suširųpirfę ligi šiam

žUstiš, kodėl'tas nebuvo pada- laikiii. .

IŠLYGINIMAS

Racihfe koft; Šit Štetikėvich 
įrašė: . ' • ■

P-nia Elžbietą Barron, • 
Antanas Vaicikonis

Kon. p-nia Marion v Ascilla 
įrašė:

Antanas J. Valintis
Joseph Valintis
P-nia Sophie Gaizat *■ J

Senas Petras įrašė:
Joseph Micevich >
P-nia Jennie Butkus
Mike Baigo
Joseph Braja.uskas
P-nia Antanina Zalkauskienė

Kcn. Aiex Ambrazevičia įrašė:
Peter Žapusta
Antanas Noreikis

Koh; Jonas Cinikas į tašė:
P-nia Anna Esąs

Kon. P. Milaševičius įrašė:
Liudvikas 'StaSiulis

Draugijos nariai įrašė šiuos 
įtarius:

P-nia A. Kaserauskiėtiė
Antaną Sktenską * 

•., /• '>5?Qnd>!i ... • ' '
P-nia Valerija Kuturis
Clėra ,Foote
Pijus šlikas įrašėm p-nia 
tą Karalienę
Pijus šlikas įraše Joseph Ka- 

t ralių
Ffank Brajus
Stuparą
Frank Brajtis
Levicką
Pius bubickas įraše Stasį 
Kliiiuj .
P-nia Frances Nevedomskis į- 
rašė p-nią Heleri Vyšniaris- 
kas

- ■ • T ' . . .

P-riia Fraričės NevedoittSkis į- 
rašė Žigmond Vyšniadską

Kon. Juozas Augaitis įrašė:
/ Jdhris šlyteris .

P-nia Helen Būdvytis
P-nia. Martha Romonas Gotu

• Joseph A. Coghill 
George F. Petraitis* Jr.

Kori. Jdseph Ascilla įrašė:
John Nodus
P-nia Katherine E. Jankaus-

i kas- -. . to
Antanas Brizgis, laiko gra
žiai įrengtą taVėrrio biznį 

....135 W. 103rd St. Pats yrk 
smagus;- simpatiškas žmogus.

Chicago Heighits kon. J. Albauą- 
kas įrašė:

Willįam Mitęhell
Kon. p-nia P. MarkaUstas įrašė:

P-niax Anastazija Rastenis
Kon. Thoinas Šalkauskas įrašė; y - ■ - ’ •< .' <“■ )'

P-nia. Johanna Bartkus, In-? 
diana .Jiarbor, Iiid. \ ' 
P-nia Anna Malinška's, v 
Edward Luitiis ' j-. . ■ - -v

Kon. Antanas Visbaras įrašė:
JohiŲ Barcis

Kon, p-lė Josephine Miller įrašė:
■ .

P-nia Valerija Audickas 
(Bus daugiau)

įrašė

įraše

Ago-

įrašę Antaną

tikto! 
išlygi

Ligi ^iatn, laikui dar 
penki konkursantai vyra 
nę savo' kvotas, apie trisdešinU 
kitų konkursantų yra prie slenk
sčio kvotų išlyginimo, d apie 
pordš desetkų konkursantų, at
rodo j kad kvotos nepajėgs išly
gintu Tokiu: budUj tarpe 30 ir 
40 koiikursantų, konkuTso ban- 
kiete, galėš dalyvauti dovdiių 
palmėj ime.

Tiesa, per šias paskutines 25 
dieiias yra proga kiekvienam 
konkursantdi išlyginti savo 
kvotą naujais nariais, bet kon
kurso vedėjas nenori tikėli į 
eudUs. Kurie konkūrsantai per 
visą šį laiką neparodė aktyvU- 
trio, tai valgiai begalės mUs fiti- 
st^binti savo d&rbu. . , '

Konkurso vedėjui yra svar-
• • • v,

bu*, kad kuodaugiausia konkur
santų įstengtų išlyginti savo 
kvotas, be abejo, taip pat yra 
svarbu ir pačiam konkursan- 
tui padėti tašką savo sėkmin
gam darbui. Konkurso vedė
jas paskyrė kVptą kiekvienam 
konkursantai- gerai žinodamas 
jų gyvenimo sąlygas, prityrimo 
pAiikšiUoSe darbuose, liUosą lai
ką ir tt. Jei kuris konkursantų 
nebaigs savo kvotos, bus prie-

įrašė Joseph

ŽODIS CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
NARIAMS

DratigijOS kohkursO batikietas gruodžio 11 <j4 ligi bąnkietui 
tiktai 25 dienos. Labai Svarbu, kad daugUrhftš triušį btgaHižaci- 
jos narių per šias 25 dienas imtųsi stropiai darbo ■— įrašytų po 
viehą naują narį Draugijom Kiekvienas organizacijos ku
ris įrašys narį per šias 25 dienas, tai gąUs tikietą nemokamai į 
minėtą bankietą; ' ' A

■ Dradgai ir draugės, Chicagos‘Lietuvių DHūgijoš nariai, nuo 
jūsų nuoširdaus darbo priklauso organizacijos skaisti ateitis, 
liktai sunkiai dirbdami padarėm^ šią Draugiją galinga jėga, 
sunkiai dirbdami dar dauginti jos jėgas paškaitlirtsiih& Juk 
organizacija paramos iš šalies susilaukti negali/jos draugai ir 
darbininkai yra patys organizacijos nariai. Rodosi, nė vienam 
iš mus riėra sunku 'įrašyti narį. Bet kiekvieno nario įaršymas 
turi svarbią reikšmę organizacijai. Kur stoyi šiandien tos Drau
gijos, kurių nariai snaudžia', naujų jėgų į savo eiles negalintu 
Tokios organizacijos nyksta iš musų lietuvių gyvenimo. Tiktai 
tokios organizacijos tarpsta, sėkmingai gyvUoja, kurių nariai 
yra aktyvus, rūpinasi savo draugijų reikalais.

Draugai, organizacijos nariai, iš jus Chičagds Lietuvių 
Draugija visai maža teprašo, maža tenori, mažas pareigai te- 
uždeda — įrašykite tiktai po Vieną naują narį ligi bAflkiėitn. 
Jei jums rupi organizacijos labas, šis darbas padaryti hėbūš 
sunku. Lauksime 
no j e visi bendrai

Chicagos

jūsų darbo savai organizacijai. Bankieto die- 
savo nuveiktu darbu galėsime pasididžiuoti.

Ju ius Mickevičius, •
Lietuvių bbatigijos pfezidehtks ir Konkurso

Vedėjaš.

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS
Miestas
Cicero (kvota baigta) ....
Melfose Park .................
St. Charles ..........

> ifosėlaiid ............... (Kvofa baigta)
Kenosha (kvota baigta) 50

AVaukegan .. .............  ..to........ . 50
Gary ......v....;.,,..:........... —........ v—50
Harvey ..... ...i....
Aurora
Chicago Heigh'ts
Ročkfbrd (Kvota Baigią)
Indiana Hatbor
Racine ....ii:
De italb
Spriftgifėld

Post Scriptum:

(Kvota baigta)

Narių kvota .Įrašyta barių 
....... loo................ ;....„......loo
........ t 69 ............ .v.:............ 59
..... • 70..... . 68 

. 75
. 50
. 23
. 19
. 26
. 21
. 12
. 51
. 3
. 30
. 2

$5
20
60

30.
10.

>35

■f'. . • k ’ ' '

■- 1. Cioeriii fcreditiiojaml tiktai tie nariai, kurie bus Cicero
gyventojai, Roseiandųi — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurčius it 
kiti roselandiečiai. - •*'' y
- f i i . '* • , to. . ’

■ ' ‘ ' ■ ■

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos gauti vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso *bank!eto vakare, jeigu ligi gruodžio 1 į 
d. išlygins kvotą nariais: Konkurso BAftkfetfe, Lietuvių Kulturoš 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui.

< Jįk



Antradienis, lapkr. 16, 1937

MJš

lankiusioms
Anelia Urnežienė.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)Mary
(Miestas ir valstija)

Doro

HOSPITAL

SUSIRINKIMAI Apžvalga RESTAURANTAI

Naudokitės Proga!

Kurie esate

ŪSE

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS ČFISAS:

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

Avenue 
5727.

LIGONINES— 
HOSPITALS

Binkio ir Tarulio 188. pus 
lapių didelio formato

NAUJIENOS 
1739 So. 

Hhlitod Su 
HTCAGO

4405

Keistučio Kliubo 
Koncertas

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

VILNIAUS
ALBUMAS

Harold Deede, 37, su Vincei! 
tia Buteikis, 26 /

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE

REIKALAUJA
PERSKIRŲ . ...

Julia Žak nuo Joseph Žak

Ar norite visam am 
žiui praturtėti?

INTERNATIONAL 
Wine & Liųuor Co. 

FRANK V1ZGARD, Sav. 
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Plačiai žu
Pranas

MODERN COOKERY.. CONSTANT HOT VVATER .. SILENT REFRIGERATION ,. GAS HEATING

VTauji nariai, kurie dabar. jsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJOM per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaila nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos barikietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard. >

• Pereitą sekmadienį, Lapkri
čio 14 d. Šok oi svetainėje įvy
ko Keistučio Klubo Metinis Kon
certas ir balius. Publikos atsi
lankė apypilnė svetainė. Pro
gramas publikai gerai patiko, 
nes' po kiekvieno numerio gir
dėjosi aplodismentai. Programo 
žvaigždės buvo Helen Bartush, 
P-lė Yadvyga Gricaitė, Stasys 
Rimkus, • P-lė Adelė Ambrozai- 
tytė ir Kanklių Choras. Trum
pą kalbą . pasakė Dr. Zubas. 
Vakaro nuotaika buvo gera.

: ' _VBA

rios reikalauja jūsų receptas 
pečiuj valgio torelkos tobulų iškepimą. Naujasis high

sultjngiaii—

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED St. 

. CHICAGO. ILL.

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI <

Tel. CANAL 6558.
Paul ir Charles Ambrose

KASDIENINIS BIZNIO SĄ-
• RASAS—ALFABETO

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

Universal restąurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

DYKAI
jeigu D A B A R - 
užsirašysit1 “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiusi!
Chicagoje ...... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

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
maišyta dėl kvietkų ir daržų buše
liais, jardais ar loadais.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia jdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No.....-------. f *. • * » ■r' f c * *
Mieros ___________ per krutinę

ANGLYS — COAL

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

vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Tad, nueikite pas savo arti
miausi • cigaretų krautuvninką 
ir iš jo įsigykite Old Gold juo
kingų paveikių ir nurodymus, 
kaip juos spręsti. Perskaitykit 
juos atydžiai. O jei jūsų krau
tu vninkas jų neturėtų^ tai -at- 
sišaukit į Naujienas. Beto, ne
pamirškit ir to, kad po to, kai 
jus pamėginsit vieną Labiau - 
Sušvelnintų Old Gold cigaretų 
pakelį ir nebusite nudžiuginti 
jais, jus atgausite savo pinigus 
dviguboj sumoj.

R0XEE GARAGE
Automobilius taisome, pentiname 

ir abelnai duodame visą patarnavi
mą už prieinamą kainą. Atdara die
ną ir naktį.

PETER OKSAS 
3417-25 DIVERSEY- AVENUE 

TeL Belmont 1531

* Be mažesnių pir
kimo ir vartojimo 
išlaidų • Automatiš
kas Cfeso Pe&us su
taupo ištisas virtu
vės darbo valandas.

i Naujasr gaso pe-
• čius turi Automa
tišką Pečiaus Kar
ščio Kontrolę, kas 
p a š alina “pečiaus 
'daHpjimą”—palaiko 
pečių kaip tik toj 
t e m peraturoj, ku-

užtikrina kiekvienos

Z “NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Kriminąįis skyrius veda, ko
va. prieš kriminalistus, o civi
lis skyrius atstovauja apskri
čio valdžią, kaip iždą, klerko 
ofisų, apskričio komisionįerius 
civilėse bylose ir tas valdžios 
įstaigas gina, panašiai, • kaip 
privatiškas advokatai kad gi
na savo klientą.

'< .

Kriminaliu skyriaus pareiga 
yra. prižiūrėti, kad kriminalis
tai butų nubausti, o teisingi 
žmonės apginti. Prokuratūra 
bando apginti piliečių gyvybę 
ir turtą j^uę sveitmų rantų. 
Kovą prieš piktadarius prokifr 
raturos kriminalis skyrius' da
bar veda pasekmingai. Išnai
kino organizuotus automobilių 
vagių gaujas, išnaikino organi
zuotus raketus ir bendrai davė 
daug naudos piliečiams/

Didžiausia prokuratūros ei-, 
vilib skyriaus užduotis yra su
tvarkyti mokesčių reikalą, ypa-. 
tingai ‘‘persoĄal’’—judinamo
turto mokesčių reikalą.

Judinamo turto taksų klau
simas yra labai keblus, kadangi 
milionai dolerių to turto yra 
paslėpta ir jo negalima prak
tiškai aptaksuoti. Suprasdama, 
kad bandymas suieškoti nuslėps 
tą judinamąjį .turtą pas ma
žuosius.. mokesčių, mokėtojus 
neatneštų daug naudos, pro
kuratūra bando prispausti di
džiąsias įstaigas, kaip bankus

speed broileris iškepa '. mėsą minkščiau 
trumpesnį laiką. . Ir naujieji virimo burn'eriai užsidega 
automatiškai, tik^kranelį pasukus ir duoda kokią tik 
nori karščio laipsnį karto!

• s . S

Pamatykite patys ant kiek patogiau yra virti su Au
tomatišku Gaso Pečium. Tai gražus modelis jūsų rei
kalams, jūsų kišenei pritaįkintas. Pamatykite pilną eilę 
naujų Gaso Pečių Peoples Gas Parodos Kambary.

LEGION TAVERN
Grovehill 4563 

FAMOUS BĘRGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, SaY. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ., 
Chicago; Illinois

Thomas J. Courtney
Cook County (apskričio) pro

kuroru yra Thomas J.. Court
ney. Jis yra viršininkas proku
ratūros, kuri susideda iš dviejų 
dalių: kriminalės ir civilęs. 
Kriminalis skyrius randasi ap
skričio kriminaliame teisme, 
prie 26th ir California, o civi
lis miesto > rotušėje, kambarys

Northwestern Liet. Moterų Klubo susirinkimas įvyks antradie
nį, Lapkričio 16 d., Erčių , bute, 6225 Ellis avenue.

Mrs. Benikaitiens.
D. L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant

radienį, lapkričio 16 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Auditori
jos svetainėj, 3133 S.^ Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl būtinai privalote pribūti. Kurie esate užsilikę su 
mokesčiais, būtinai, nepamirškite, apsimokėti. —P. K., sek.

F. KUZMARSKIS
■ Kriaučius—Tailor

• ą I

Išvalo, taiso ir prosija vyrų ir 
.moterų drabužius. Perdirba pagal 
naujausią madą siutus, overkau- 
čius ir furkaučius. Dirba ant or
derio ir naujus siutus.

2635 W. 39th Place
TeL LAFAYETTE 2358.

labai svarbus visiems gyvento
jams. Įš( paskutinių kelių metų 
proku'raturos darbų atrodo, 
kad Thomas J. Courtney- savo 
pareigas’ eina pavyzdingai.'

4405 —Namie dėvėti patogus rū
bas. Jis dabar labai madoj. Galite 
pasisiūti iš perkelio arba šilko. Su* 
kirptos mieros 12, 14, 16, 18. 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę. . •* • ■ . h

Norint gauti vieną ar dau
ginti virš nurodytų pavyzdžių | gaūH 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa-

AL. MASIULIS 
TAVERN 

BĘRGHOFF ALUS 
ir kiti rinktiniai gėrimai. Pilna res 
tauracija su visais patogumais. Vai 
gius gamina Mrs. Masiulis.

2055 WEST CERMAK RD.
Tel. Seeley 9224. -t

Califomijon 
Atostogoms

northside.
nomi Northsidiėčiai
Prašia ir p. PrastenS, nuo 3247 
Beach avenue, sekmadienį iš
vyko penkių savaičių atosto
goms į saulėtą Californiją.

P-a Prusiene yra veikli na
rė Northsidės organizacijų, o 
p. Prusis sekretoriauja Amal- 
gameitų unijos lietuvių kriau
čių skyriui.

Išleisti p.p. Prasius buvo su
sirinkęs gražus būrelis dran-

Stokite | Old Gold l\ontestą
Viena1 iš pačių puikiausių 

progų konteste piniginę dovaną 
laimėti yra ši, kurią skelbia P. 
Lorillard kompanija, t. y. Old 
Gojd cigaretų naujas $250,000 
laimėjimų kontestas. Visai ga
limas daiktas, kad gali- laimėti 
kuris norfe ir iš musų, skaityto
jų ir pasidaryti visam amžiui 
turtingas. Jau patiriama, kad 
jie juo yra ypatingai susirūpi
nę ir visi kaip vienas stengiasi 
laimėti vieną kurį nors prizą, 
kurių yra 1,000. , \

J šį kontestą gali stoti kiek
vienas: vytas, ar moteris ir vai 
kas ir tai kiekvienas tos pačios 
šeimos narys. Nereikia mįslių 
spręsti, nereikia ypatingo mok
slo ar apšvietos. Paprasčiausias 
darbininkas gali laimėti aukš
čiausią dovaną lygiai kaip ir ko
legijos profesorius. Ir, nors kon 
testas prasidėjo praeitą mėne
sį, dar yra gana’ laiko į, jį įsto-

Pareigos Sunkios, 
Komplikuotos 
ir Įvairios

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

Pranešam Visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE • BROTHERS arba 

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St.

turi mekąniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną ir naktį.

Sav,

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadienį nuo 9 
▼aL ryte iki 9 vai. vakare; pirmadienį—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienį nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vaL popiet '

A. Urnežienė 
Dėkuoja

Šiuo noriu tarti nuoširdų 
ačiū poniai J. Lukienei, 6515 
S. Maplewood Avė. už suren
gimą man labdaringos lunch- 
eon ir manęs sušelpimą pini-1 
giškai. Taipgi nuoširdžiai de- 
kuoju visoms moterims, kurios 
vienokiu ar kitokiu budu pri
sidėjo prie šio parengimo.

Jau Šeši, metai kaip sveika
tą praradau ir visi mano bu
vę draugai mane užmiršo. Bet 
šis labdaringas luncheon ir ma
nęs suŠelpimas suteikė man di
delę paguodą ir paakstinimą 
tęsti t toliau kovą su nesveika-

Night and Mornihg
Promote a Clean, Healthy Condition
Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins^ Suramins,Pasmagins

Safe for Infant or Adult. At all Druggists.
jPrĮtc for Free Eye Book\ Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Diena Iš Dienos

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Stanley Petraitis, 22r su Ste 

phanie Stack, 19.
Anthony Paukštis,. 23 su Ve 

ronica Macikas, 21
Werner Vollendorf, 20, si

Eleanor Frieza, 19
Rudolph Brdk, 21,

Stano, 19
John Kulbaitis, 27, 

thy Howe, 26
Malcolm Garrar, 23, su Ann

Nowicki, 19 '? «

Lietuviškas 
Krupnikas

—. 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavemus. Ten ir rei
kalaukit.
[ kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebekit 

musų labelį

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

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

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Jau Atėjo No. 10
KULTŪRA

TURINYS: ,
Kulturoą kryžkelėse Besidairant — 

/'J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo p'erspekty

vos Anglijoje — P. Slavėnas.
Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis.
Žtivy^ surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A

Adalas. . ■
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis MoksJ 

ir t: t.

; KAINA 45 CENTAI
GALIMA GAUTI

GERB. Naujienų akaityto- 
Joa ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* siti i tas 
krautuvo*, kurio* «keibiau

.■■.II I . m—11 > IĮ

Jus nežinote kalakuto 
tol. kol jo nesate iškepę

MJTOMMlSKMU GhSO PtSM

NAUJIENOS, Chicago, m.
ir korporacijas..

Prokuratūra susikimba ir su 
kitokiomis problemomis. Ben
drai; galima pasakyti, kad pro
kuroro ir jo raštinės i darbas 
yra įvairus, daug apimantis* ir

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
• FOTOGRAFAS

CONRAI) iro 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir- ■■ 
mos rųšies su moder- M| 
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. K| 
Darbas garantuotas.

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

■jiuyu.iJ.i -n! - ■ J. • te

• SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

( Įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

344-346 East 29th St.
J. J. TOLASH, Sav.
Tel. VICTORY 5165

Kainavo $4.00, dabar 
v persiuntimu '
♦TIKTAI ' /
$3.00

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY
■___________ __________ PHONE W A B A S H 6000
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Iš Lietiivių Draugijų Veikimo
Chicagos Liėtiifiiį 

Vyrų Choro 
Darbuotė

SLA 260,Kuopos 
Linksmybių Vakar

Vyrtį cftorsto šinačkiai pio- 
gresūojgr kaip dainavime, 
ir čhorp taCrių Skaičiaus daugė
jimu. Mokytojas p. k. Stepo-

taip

v*.-

ŠlARbV^'ri'Ė PA.fik — Seš- 
tadienio vakare, Spalio 30 d. 
SLA 260-ta kuopa turėjo savo 
metinį linksmybių vakarėlįjimu. Mokytojas p. K. btepo- metini nnusmynių vaKareų 

navičius di£taĮ-prakailuę>ja, kad i Hollywood Svetainėj: Į V^k^tė- 
p&laf£ti vytų chorą klio gė-1 lį prisirinko gana gražus skai- 
HaUsiu. SėktnadienĮ, lapkričio 
21 d; chot-ės važiuoja pet j Ke- 
nOsha, Wisc. dainuoti. Lietu
vių Krilturbs Draugija rengia 
koncertą ir, o.t; vyrų chorą už
kvietė tame koncerte dalyvau
ti. Taigi vyrĄi, visi bukim 
praktikoje ateinantį sekmadie
nį, lapkričio 21 d. Neffo sve
tainėj.

Po praktikų turėsim važiuoti 
į Kėrioshą.

bengia Savo Vakarą

' Gruodžio 5 d. Chicagos Lie
tusių . Auditofijoj Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras rengia 
savo vakarą: Teatrą-koncertą

• ir Balių. Bus suvaidinta dviejų 
veiksmų graži komedija “Ga
vau žmonij”. Tai pirmą kartą 
Chicagoje tas veikalas bus sta
tomas stėnoje. Labai svhrbii 
žinoti kaip pasitaiko gaut žmo
ną, ypatingai . nedrąsiems vy
ram. Koncertinė programo da
lis bus išpildyta senosios kar
tos dainininkų. Vyrų choras 
dŽplžišo -čišuomenė atsilankyti 
į virš minėtą parengimą. Įžan
ga Ą>išai nebrangi, tik 40 čen-ga SHša’l nebrangi, tik 
tų.

SLA 208 Kp.
Suširihkirtias

SLA 208 moterų kuopos 
mėn. susirinkimas įvyko lapki\ 
3 d., Ėisiharck kotely.

BUvp skaityk keti daiŠkai nuo 
šla Titafifffisioš! tarybos- rei- j 
kale fcomthacij'ų. Palikta seka- 
riiam dj.'šifinkimu'i. Taipjau bu- 

skaitytas jaunuolių atšlšau- 
klriiaš, prašantis paramos pro 
jekttidjamrirri anglų kalba laik- 
rMČiūl. Miškas priimtas.

P-i^ Jd^i išdavi raportą iš 
buričb party, ittip ci^vč kelis 
aėš^iieits riol. pelno. Komisija 
dirbb' riudJifdŽia*!, d }f ^Įšos ha- 
fes prisietojo prie 4 išpiątiriifno 
biletiį, tdd ir pasėkos b’U^o ^e- 
toš. t*, p. Mitcšiai davė svetai-

člus SLA nariij ir jų siriipatL 
zatorią. Pirrhiiiiriis vakaro pro- 
gramo lapas buvo pasilinksriii- 
nimas prie geros muzikos, šoko 
jauni ir seni ir Visi džiaugėsi; 
kad turi gerus dęaugiškuš lai
kus, , kurių jau esą seniai ne
turėjo.

Pertraukus šokius, prasidėjo 
programas, prakalbų ir dainų. 
Pirmiausia padainavo porą dai
nelių. jauna dainininkė p-lė Gė* 
novaitė Zelftis, Jos gražus įr 
žymiai išlavintas šopralno bai
sa st suteikė daug malonumo 
susirinkusiai publikai, ypatin
gai kada ji taip gražiai ir vyku
siai sudainavo ‘‘Dukružėlę”, 
Petro Sarpaliaus kompoziciją. 
Antroji dainininke, tį-le, Stasė 
Štarikaite davė .publikai sma
gumo savo tvirtu ir gražiu bal
su. Abi dainininkes publika 
Sveikino širdingais aplodismen
tais.

Toliat?s vąkaro vedėjas K. 
Mačiukas pakvietė ądv. K. Gugį, 
ŠLA izd. kalbėti. Jis savo kal
boj nurodė ŠlA, kaipo frater- 
nalėš organizacijos uždavinius, 
ir kvietė visus lietuvius prie 
vienybės, kultūrinio darbo ir 
prie SLA.

Musii jauna ctarbuotoja ŠLA 
iždo. globėja Eufroziria Miku
ži utė padarė rimtą atsišauki
mą į jav.‘nimą, ragindama kiek 
vieną dėtis prie SLA:; viėifbs iš 
didžiausių savo tautos organi-

50 me-

[Mbtėrų J)r-ja “Ap- 
Šyiėta” Rengs'

Liet. Moterų Draugija “Ap- 
švieta” laikė pirmą po atosto
gų štlšitiiikimĄ Ikpfcr. 7 d.; 
Sandaros kliube.

Jdriie buvo skaitytas laiškas 
iš Liet. KorigrėŠo, kuTis liko 
Vienbalsiai priimtas. Išrinktos 
dėlegatės, kurios dalyvaus kon- 
gkešO Suvažiavime gruodžio 19 
d;—-A. Jonikienė ir K. KetuiĄ- 
kiene.

Nutarta suaugti bazafą lab- 
darijigiėfns tikšiaiūŠ; rifeš iždas 
pėr p^rėitą sezoną 'u iššišėfhė. 
Bažal’aš Įvyks gruodžib 12 d., 
Mildos Svetainėje.

Nutarta aplankyti Kėlias ser
gančias draugijos nafes. Kaip 
p-lę Minnic Zemaieiutę, kuri 
guli Cdok kauriteš ligoninėj ir 
Juzefą Itatkfevičieri^, kuri Ser
ga jau ketvirti mėtai.

Buvo išduotas raportas ir iš. 
nuveiktų darbų aUgštesncs Mo
kyklos Bridgeįdrtė rėitalu. Ta 
pati komisija palikta keikti ir 
toliau.

Susirinkimas ’ praėjo geroj 
nuotaikoj. Sekantis, pusmeti
nis susirinkimas įvyks gruodžio 
5 d? —A. M-he

Iš Joniškiečių .Lab
darybės ir. Kultūros 
Klitibo Veikimo

Jaunimo “Feiriihihe
Fancies” .
Reikia VdkiH

CLASSiriED APS. ’

............ ................   i. . ............. ■--»

1 NUŠOVĖ. — Fostet Ste- 
.yeriš Gete, 1,5 metų, ppstfnis 
Mrs. Ruby L. Gee iš White- 
hall, Mich.v kuris gindajnas 
savo panioiį nušovė, j)dš ją 
l)(\sisv(;cinvusj Grumi Bu 
pįds, į lyficii., , žurnalistą 
IJoyd Pi'lerson. Vaikas vei
kiausia bus paliuosotas.

Lapkr. 16 d. Jaunimo “Fe- 
minine Fancįes” (panelių drau
giją) .'Buif
co ir Korfį vakarą, Žogiis 
School of Music, 6817 South 
Western Avė., 8 v&l. vakalre. 
Įžangą. »25c. v . ■ t .

Visbš riafėš smarkiai bengia
si prie savo pirmo vakaro. Be 
abejonės, ką panelės ’ ruošia, 
visuomet, susilaukia pasiseki
mo. Rengimo komisija: Jose- 
phine Neterš ir Helen Yuss, 
jau viską prirengė ir praneša, 
kad btis dau£ doVarių, muzika, 
“door priže”. ir užkandžių.

Višiėrns’ užtikrinta smagus 
vakaras. • m '

, i . Sue Peters, Rast.

Įspūdžiai iš
Jauiios Dainininkės 
Grieaites Koncerto

Miscellariediis 
įvairus ,

Automobiles

Savo Baliui

Tel. Victory 4965 
u . ;. STOGf)ENGYST« . , ( < 
Mes dengiame ir pataisome vięojdos 
rųšies steigus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygčs, jei pagei
daujama. --

BRIDGEPORT ROOFING , CO. 
3218 So. Halsted' Stieet

- ■ ■■ ...... ................. .a-L

For Rėrit
PUIĖŲS — šVtESŲS 5 kamba

riai naujai dekoruoti — $11.00 1— 
reikalaujama referenco, 945 West 
18th Street.

1937 PLYMOUTH 5 keleivių de 
luxe sedan .................    $525

1987 CHEVROLET 5 keleivių de 
uxe trunk sedan ...................... $545

1935 PLYMOUTH 4 durų deluxe 
sedan ......      $395

1986 DODGE Touring sedan, ek
stras, $495;. mainais ar .išmokesčiuL 

Klauskit Mr. PURKA
4628 West Washington Blvd. ,

»A <: • • *b • • • ♦ • •

Business Chances
Eardavimui. Bizniai .... ....

RENDON 4 KAMBARIAI šviesus 
frontinįs dietas — maudynė — mū
rinis namas. $20 j mėnesį. 824 West 
34th PI., pirmos lubos užpakaly.

Help, Wunted—Female 
Darbininkių Reikia

~ — — —į — — a.

PATYRUSI, MERGINA prie viri
nio— prižiūrėti vaikus— nėra skal
bimo—savas kambarys jr. vana. $12.

■v Rogęrs Park 6908

PARSIDUODA PIGIAI ir skubiai 
geras furkautįis. Klauskit barberio.

724 West 18th St. Barber Shop.

Reąl Estate Eor gale
Namai-Zemė Paidavimui >

* ' JSr / v . į. ' Ą ** > k*

žĄėijų. Kalbėtoji tUrė: 
rijusį sukuri SLA jau 
tų tAm Jfe'’ diŽria po die
nai aMėiš pasaulį, o iries, jau
nimas, paliksim paveldėjais sa
vo. tevįį sukurto tlirto SlA, 
l’Odei dek i mūs visi ĮjViė SLA.”

Užbaigai i vakaro, rh'usų Nė
ra Gugis Sii Geriovaitė Zelnis 
suorganizavo iš visos publikos 
idim’ą ir joms vadovaujant, vi- 
■(si liid<.<rnai dainavo lieti/vis
kas liaudiėš dairiais. Reikia iš
lakti dideli ačiū ^fšfefns pro- 
gramo dalyviams, kai|> ir .kuo
pos darbuotojams', už surengi
mą šaunaus vakarėlio. Kazyš.

fce. kuopos pirmininkė yra Dt. 
Ž. Šlakienė. Sekantis susirin
kimas įvyks gruodžio 1 d., Bis-

• \

Lritr tarfąsi apie rengimą m*ė-
Uriiį šokių ir dar viėrioš buri- 
ėd i)grtyi ( .

Štfsirihkifhaš būvį ėrituzias-
tiskaš, tik mažai narių atsilan- marcK hotelyje. —A. M-nė.

RAIDĖS PAŽENKLINIMUI RUB^ IR LININIŲ tlAlKTŲ

Penktadiėnį, lapkričio 12 d., 
įvyks kliubp rųėnesinis susirin
kimas A p. J. Juškos svetainėj, 
2417 W. 43r<l St. '

Aptarus bėgančius kliubd 
reikalus, buvo išrinkti delega
tai i Amerikos Lietuvių Kon- 
grė&& Koni^i’^ii^ij^, įvyks 
Ž-rriodžąo B įj. I OKTSUfVVėst Side 
feniAžM I>lace.‘ 'y"

Delegatai yra Kdzyš Baltas 
ir Marijona Miravicz.

šestediėriį gi; , laękHčio 20 
d., Joniškit'čiu 17. ir K. kliubaš 
rengia. Kepina n j Vakarą su pa- 
fvaiririiUiaiiš ir dovanomis (door 
prize), Uonywę»od švetainėje, 
2 117 \V. 42>r<l St. Pradžia 7:00 
vai. vakarė. Įžanga 25c ypa- 
tai. ■:

Bus šauni Šokiams muzika.
Joniškiečiai visados surengia 

rūpestingus vakarus ir atsilan
kiusius svečiui rhaloniai priima 
ir pavaišina.

Dėdė B. Vaitekūnas.

Ktipiškeiių Kūltiirds t)raii- 
gija Štėdpiai ruėsiaši pf-iė ša- 
•vo busimo baliaus, kuris įvyks 
šeštadieny, lapkr. 20 d.,’ Ciceto.

Komisija- iš P. š^elril^uš ir 
P., Ėai.chū'nb jau tiltrai. imasi 

i ,j(,r t ♦- ’■ •* - •

už darbo ir parinko .baliui pa
togią vietą. BaiiUŠ ■ bus šų prp- 
grahiu'ir kitais jiąmarginiriiKiš. 
Kadangi balius įvyks šeštadieny, 
tai visiems užteks laiko pasi
šokti prie geros kupiškėno P. 
Liauškoš muzikos.

4 > Yf J.) -, r . v o

Reikia da£TOriminti, kad ku- 
piškėhdi hi’ėksd ’ hepamiršta pa
remti progrėsyvį veikimą, ta.d 
tik i mes, kad ir k iii mus pa 

■ žerbš-. * : —i*. B.

MERGINA bendram namų dar
bui — 3 kambarių apartmentas •— 
malonus namai — būti — 
nis darbas. Briargate 5580.

Help Wanted—Malė 
. .^....Darbininkų Reikia — -

nuolat!

REIKALINGA KR1AUČIAUŠ, — 
geistina) kad butų patyręs ir nepi- 
jokas.. Ątsišaukit greitai 1857 West 
47th Street.

REIKALINGA BUČERIO —nuo 
latinio — turi būti patyrus —jau 
nas vyras tiktai. 717 Maxwell St.

Furhitiirė & Fktū^
Rakandai-Itaisai

T ■ ;

■’riminti, kad ku- 
a hepamirsta pa-
..... .. ... ui..-----

7

Vidur-Val^ripįų Valštijiį Mo- 
tėfij., §•’ < ■ kdMėrėhėija Įvyks
sausio D(L, Sandaros .kliūbe. 
ptfs .apš^rštyti visi bedantys 
ri'i Lalai ir kas nuveikia nuo 
Į)('r ei t o s k o n fe r e n c i j oš.

: Iš ri n k La d ei ('gale i Liaudies 
Kongresą, kuris Įvyks Fitts- 
burghe lapkr.' 26, 27 ir 28 dd. 
tiri . Alice
Jdhikieriė. Šii0yžtisf ji išduos 
fhuriiš fiįfc'fiSį.' Zabelė

ir daug kitų.
pasikėlė sce-

y.\y;

•.y.<

ALPHABETS . PATTERN 1614
No. 1614— Dabar madoj paženklinti blirizkas, sukneles 

iinliiiiis daiktus staltieses, dbrdsūs, iižvcilkalūs, ir U.
-.-■> v 4VV- /•***) „>Y*

ir

ZOFIJA MINAUSKAS
mirė Lapkr. 13, 1937 m., 3 v. 
po pietų, sulaukus pusės amž.,

Kilo iš Telšių apskr.. Alsie- 
džių parap.? Grumblių kaimo.

Xmėriš:oj išgyveno 30 metų. 
...Paliko didėliamė nuliudime 

<1ykteAi 
rą zen 
marčią

ofijay?sunų Kazįmie- 
, Joną ęerriauską, 

ėndyaitę; sėsėrį Ka- 
zįrglera |r š'YOgęrį, Biel^uę ir 

‘ daug kitų pintinių, o Lietuvo
je du broliai, Atfdmaš r Juli
jonas Afeksąudravičiai.

z D -V.ęliornė priklausė , prie Šv» 
Petronėlės Draugystes.

Kūnas pašarvotas 717 West 
21 st Place. Laidotuvėse ' jvyks 
Sėfėdoj, KLa>ltričįbv 17 ,d.’ 19J7 
m Iš pamiLŠ;30 vat ryto biįš 

4Pvei.W p>- 
rupijos bažnyčią. ..

l>«s" 
(nųydeta į §v. Kazimiero kapi- 
. ^ugiirclžiai rtfeięįiame . vŽpis

iiųs-ąs dalyvauti šiose lai 
'ūvėsės

VINCAS Rt$Xs

.Persiskyrė šu . šiuo pasauliu 
tapk!’. 13 d.,' 6:00 vai. vakare, 
19,^7 : rn<,i..?u)Auk^s '.puses amž., 
gimęs Darbėnų miestely

Amerikoj ^išgyveno 30 m,
, Paliko’ dideliame nubudime 

draugus ir pažystamus. .
I ’ri klauso * prie Chicagos 

Lietuviu Dęapgijęš.. r L;
Kūnas pašarvotas. Padžiaus 

koplyčioje, 668 W. 18th St.
Laidotuvės įvyks Seredoj, 

Lapkr. 17 d., 1:30 vai. popiet 
iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.-
,,,i$ 5.,.^‘nco Rymo gi- 
«8s>, ..«■
ęsat ?nuo^r($iai^kviečiamida- 
b' va u t i laidotu vėso ir suteikti 
jam. paskutini patarnavimą ir 
ats’isvčilcihimą.

ftuIfudĄ jiękame,

Draugai ir Pažystami.
’ • j -Y

įąidoiuylsg f^įMrūąuja direk- 
ląrius, J. F. R&tžfiis, Tėl Ca-

(Prisiųsta)
Lapkričio 7 d. Lietuvių Au

ditorijoj Jadvygos Grieaites 
koncertas, praėjo didelip pasise- 
kiriiū. Publikos susirinko apie 
penki šimtai. Apari lietuviij, 
■dalis Bii^o svetiąitaučių. Publi
ka buvo koncertine, kritiška. 
Matėsi musų žymiausi meno 
mėgėjai, kaip tai Nora Gugie- 
nė;* konsulas Daužvardis su 
žmona, ByariSkai, Saboniai, S. 
Rimkus, Dr. Kliauga, Dr. Drau
gelis, Dr; Juška

6:30 vai. vak.
nos uždanga‘ir pasirodė musų 
dainininkė.

Ji atrodė liuosa, natūrali, 
jautri ir sū malonia šypsena 
veide. Koncertinėj daly j daini
ninkė sudainavo ' keliolika kū
rimų,, daugiausiai lietuviškų, iš- 
škyr^š Tnafs
Free (Robyn), angli‘'kai Varpų 
Dainą iš op. Lakme (Delibėš), 
franeuziškai ir Una Vocė Poc6 
Tra” iš ripetoš Sevilijos Kirpe-- 
jo (Rossin) itališkai.

Jadvyga Gricaiiė parodė di- **’ A1*. ' Ą*'-1’ *• *dėlę pažangą, ypatingai kolara- 
turiškosė melodijoje. Daininin
kė buvo apverstą gėlėmis, ga
vo dvi didelėš k'ascs ir apie aš- 
tuoriis bukietus.

Kazys Pažai'skiš, žinomas ir 
mėgiamas dainininkas, sudaina
vo prologą iš Operos Pagliacci 
(Leoncavallo).

Musų vigų mylimas švelnus 
m užftaš, Ėirdics chbro vedėjas, 
1. fiyailšfcal a‘kdriif)ori^vo visą 
pr6®&m4^

mitroj- Šalyj programo šėke 
p. GričKife pkrašytaš tomaii- 
sas “Neregė”. Paties veikalo 
vertybes, nospręsįu,. tik tiek ga: 
liu pasakyti, kad kaip lietuvių 
scenoje labai gerai buvo pasta
tytas. 'Veikiantieji asmenys:

IŠPARDUODAME į ARŲ FlkčĖ- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Bąkšais ir sinkorii. Taipgi Stonį 
fikčėriiis dėl bilė kurio biznio iškai
tant svarstykle^, regįpterius • jr ice 
baksiuš. ČJash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269

jbkšAS

Šiuo, pasauliu 
|0:45 vai. ry7

PAUL M. SM1TH and COMPĄNY 
Real Estete, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2890 .
Perkam, parduodam ir mainom na

mus, lotus, biznius ir tarnas; inšiu- 
nųame namus, rakandus 4r auto
mobilius. Taipgi turime daug 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęnus; greitas |r teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės: - * - •

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

IŠVYKSTANT Į FLORIDĄ paau
kuos gražius 8 kambarių rakandus. 
Gyvenimo kambario, valgomo kam
bario, mięgkambario setai, French 
sofd, krėslai, komodos. lempos, 
veidrodžiai: 10x14 — 9x12 kauras 
$10.00. Hudson , Furkautis $35.00i 
Viskas turi būti parduoti šią savai
tę. 4616 N. Clarenddn Avenue, Ard- 
more 0277.

6 KAMBARIŲ NAUJI rakandai, 
kaurai — frigidaire, Philco radio, 
A. B. C. skalbykla — parduos pi
giai—pilnumoje • ar skyrium. Kreip
kitės Haymarket 4531.
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Persiskyrė su
Lapki-Įčio 14 d.j. 
to, 1937 m , sulaukęs 64 metų 
amž., gimęs Lietuvoj. ’

Amerikoj išgyveno 30 mėtų
Paliko dideliame , riuliudinie 

dvi dukteris: Frieda ir Valė- 
ria Mani); šunų Povilą ir 
marčią Agnės; žentą H airy 
Mann; anūkus Roriald ir Ge- 
iieyipve Jokšus ir gipiinep.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Ay- 
Gyvenę po antrašu 702 W. 
B5th St. Laidotuves įvyks Tre
čiadieni; Lapkr. 17-tą d.4 1-ą 
vak po pietų, iš, koplyčios bus 
nulydėtas i Tautiškas kapines.

Vįsi a. a. Juozapo Jokšo gi
minės, draugai ir .pažįstami, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti- laidotuvėse . ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 1

ke ■ ■ - Ą j ■ . •

Nuliūdę liėkame, 
ifjųfiUryę, Šdnus, Marti; žeit- 
* tasį Aliukai ir GimjUes.
Laid. direktorius A • MąšMs-* 

kis, Tel. Boulevard 4139.

8 apartmentų budinkas Marųuet* 
te Manor — po 4 kambarius — lo
tai 50x125 _
kampinė vieta — pajamų $4080 — 
dabar tiktai ...............  — $24.950

Turiu 6 akrų farmą arti 116-tos 
ii’ Crawford Avė. — 5 kambarių 
katėdž — karštu vandeniu Šildoma 
—barnės ir tt. — mainysiu į bun- 
galow ar 2-flatį Southsidėje.

Rendon 6 dideli kambariai —kar
štu vandeniu šildomi — Brighton 
Parke — ....................-.... . $35.00

5 kambariai karštu vandeniu šil
domi ...............     $40.00

J. A. SHULMISTRAS ^ ;
. Home Owners Reėlty Mart 

4016 Archer . Avė. Laiayette 6300

'' PIRK ŠIĄ MAž’ą RAhbU; TADA 
GYVENSI BE RŪPESČIO.

10 akerių geros žemės su budink^is 
arti Wihow Springs, parsiduoda už 
$3500.—5 kambarių medinis namu
kas su didėliu, lotu: Kaina $Ž500.r- 
Ir šiaip kitų bargenų.

l. d. MiCKEVlCt. AND CO. 
6816 So. Western Avenue. 

Hemlock 080U.

po 4 kambarius
- štymu apšildomas •

........ ................ $24,950

Avė. — 5 kambarių

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
■'JBrikhton* Parkfe’^nt 4i,ir Camp
bell Ąve 6 kambarių cottage, ci- 
mento fundamentas. Kaina $2300.00 

2 flatų po 6 kambarius, karštu 
vandeniu Šjtdomas,. cementuotas 
beismentas. Kaina ........... $4200.00

Marųuette Parke, 2 flatų .po 5 
kambarius, karštu vandeniu šildo
mas, 2 karų garažas. Kaina $6500.00 
Randasi ant Rockvvell arti 71st St. 

Turime daugelį visokių bargenų.
. Parduosime ant lengvų išmokėjimų 

arbą kas ką turite mainyti.
Atdara nedėliomis nuoz 10 iki 3 

po pietų.
C. P. SUROMSRIS.

2502 W 69th St. Tel. Grovehill 0306

Gloria (Neregė)— Jadvyga’ Gri- 
caitė, Leondš, dailininkas 
Vytautas Tarutis; Kajatonas 
bankininkas — Kazys Pažars- 
kis; Deivės — Ruddy baleto 
grupė. Visi dalyviai savo už
duotis atliko gerai ir scena bu
vo prirengta tinkamai.

Tarp žymių svečių atsilankė 
ir operos žvaigždė, neseniai grį
žęs iš Italijos Walter Hafer. 
Labai pamėgo lietuviškas dai
nas ir žadėjo įsigyti keletą sa
vo repertuarui. Pūb’ikoj vieš
patavo liiiksrrias .ūpas; šavitar- 
pyj kalbėjai. ir dalinosi kon
certo įspūdžiais. —Dficky. (

Grieditės debiutas
Susirinko apie 500 meno my

lėtojų į į^rėjtą sekmadienį 
Lietuviu Auditorijoj pareriiti 
p-lę Jadvygą Grigaitę jos debiu
to koncerto vakare. Nors esa
me girdėją ;p-lę Gricaitę tan
kiai dafriiibjąnt ’pėr radio, bu
vome nustebinti jos pasirody
mu. Ji ijgSšriuii pažangą 
dainos srityje. Balsas lygus, 
švelnuš be gbėjėhiJš, išlavin
tas, kdš ^pdtirigai Žyli® 
pų” dainoj iš operos “Lrikrriė”. 

,Būdama jauniausia Chicagoj 
dainininke, fėlė Gricaitė sčerio- 
je elgėsi kaipd prityrusi artis
tė, nes labai Ifuosai ir be jokie 
susivaržymo pasirodė.

: Norimi dar tArti žodį apie 
jos pačios .parašytą veikalą 
“Neregė”. P-lė Gricaitė, kaiip 
matyt, it* rašytoja, nes veika-Į 
las smagus ii gy^as. Ji Glėria 
rolėj gražiai parėdė scenos ga
bumus. PaŽarskas tinkėmės sa
vo tipui. Tarutis irgi Ihiosas Ir 
nesusivaržęs. Draugai įvėrtinda: 
mi ir pagerbdami šią jąųn4 dUi- 
niningę, zapdp.vaiioje ją beveik 
10 bukietų gėlių. —Buvęs.' : y

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

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

a. stogu dengėjas.
Leonas Roofing Cd; • 

'3750’ WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD. 025.0.

______________ Anglyki ;/ •

..... noįĮthęr^ u • -s 
ILLINOIS ANGLYS 
LUMP ............................. $6.00
MINE RUN ...................... 5.75
ĘGG ........  :..... '.. 6-00
NUT .............  6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!! . .
KAINUS . FINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE .

TeL ARDMORĘ 6975
1. .^*.0. 0

KĄ PAttbtJOt 

pAtUksiŠKit 
NAUJIENOSE

Jkt IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NEMiikit
iLGai <

Pašaukit thu^s tuojati

ČANAL 8500
Ap^aįšfataųj kštifios pri- 
einarhoŠ’. . Už pakKrtbji- 
ftiuš gdutit rtuolafdį.

■k-. < 7. i < .i '-v , lt /A



Antradienis, lapkr. 16, 1937

mgais

nių susirinkusi Šv. Petro aikštėje Ryme pamatyti auto

Iš kalėjimo 
i kalėjimą

mobiliu gryštantį iš savo vasarnamio Gastel Gandolfo

I

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

,now nusiskundimą j neturtą, a- 
peliacijų teismas nurodė, kad 
nežiūrint neturto, visgi Proch- 
now įstengė pasisamdyti žy
mius ir daug kainuojančius ad
vokatus jo bylą vesti. •

NUŠAUTASIS 
Peterson 
Grand Rapids, 
prisigėręs ėmė 
grūmoti Mrs. Rubby L. Gee. 
Už tą jį nušovė jos posūnis 
Foster Stevens Gee,- 15 m.

POPIEŽIAUS SUGRYŽIMAS Į RYMĄ.—Minia žmo

Sekančio . klausimo 
kokiame biz- 

darbas 
(naų-

NUŽUDYTA.—-Mrs. Ber

Floyd 
žurnalistas iš 

Mich., kuris 
revolveriu

''' 
•>.w 

K? '■;

Jas atneš į namus, laiškanešiai. Kortelės 
su 14 klausimu turi būti sugrąžintos iki 

lapkričio 20 dieną.

KALTINA NUNUODIJA
MŲ ŽMONOS. — Ūkininkas, 
William Hitchcock,. 65 m., 
iš ■ Luther, Mich., kultiną* 
mas nunuodijęs prieš porą 
metų įnirusią 54 m. am
žiaus žmoną. Jo kaimynai 
renka peticiją jo paliuosa- 
vjinui.

Buvęs La Šalie St. brokeris 
Raymond E. Prochnow, 40 m., 
nespėja išeiti iš kalėjimoM kaip 
vėl i jį grįžta.

Jis buvo nuteistas kalėj iman 
už teismo paniekinimą, nes ne
įstengė. sugrąžinti $32,282 tur
to, kurį pas- jį buvo palikęs da
bar miręs adyokatas Ųarnett. 
Tai buvo trys metai atgal. Nuo 
to laiko jis 'Veik visą laiką sėdi

NUBAUSTA. — Miss SNe- 
llie Bryant, 19 m., kuri tapo 
nubausta $50 už nepadorų 
vaidiniriią burleskėse Gem 
teatre, 450 S. State St. Teat
ras irgi buvo uždarytas, bet 
dabar rodo vien krutamuo- 
sius paveikslus. Nubaustas 
$25 ir teatro manažeris. /

valandų
(jeigu visai nedirbai tai parašyk “nOnę”)

Užrašyk pilną skaitlių valandų prie visų 
darbų (neskaitant WPA, NYA, CCC ar ki- 

per savaitę? nuo 
iki šeštadienio

Dainuos Brighton Par
ko Jaunuolių Choras, 
Kvartetas ir Duetas

/ Šiandien,' antradienį, 7tą va
landą yakąre, užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S., gir
dėsite tikrai naują ir gražų 
radio programą, kuriuo grupė 
jaunų dainininkų ir leidėjaį. 
Peoples Bendrovės Krautuvės 
stropiai rengiasi visus pavai
šinti. Mes visi jdomaujamės 
musų jaunimų, ypač tėvai, tai
gi šį \ vakarą turėsite progos 
girdėti gražių dainų, eilių ir 
kitokių įvairenybių, kuriomis 
vaišins tamstas Brighton Par
ko jaunuolių gru*pė, kuri gana 
toli pažengė dainavime. Gru
pei vadovauja A. Zabukiene. 
Prie to, kaip ir visuomet, gir
dėsite šaunios muzikos ir svar
bių bei įdomių pranešimų. Tad, 
nepamirškite užsi statyti savo 
radio ir pasiklausyti.
’ į •* Rep. xxx

- t . ? (savęs -neskaityk)
14. Kiek Pilnų jeigu, Pinigų ar Kitko Gavai

Pereitą Savaitę ........................ ................... $....
(Čia nepaduok mokesčius nuo pašalpos, WPA# 

NYA, tCCC, ar kito “emergeney” darbo.)
Čia parašyk savo vardą................. ...............................

Piliečiai ir ateiviai užtikrinami, kad informacijos paduotos 
išpildant klausimus ant kortelės, bus vartojamos tik Bedarbes 
Cenzo tikslui. Prašydamas visų bedarbių ir. dalinai nedirbančių 
asmenų išpildyti kortelę, John D. Biggers, Prezidento Roos^- 
velto paskirtas žmogui vedimui Bedarbės Cenzo, sako: “Nėr 
ko bijotis. Nuteiktos ant šitų kortelių informacijos bus varto
jamos vien tik bedarbės cenzo tikslams. Nebus vartojamos 
nagrinėjima'ms,' taksavinph, susekimui pilietystės, arba kokiam 
kitam tikslui. Pasirašytojų vardai nebus skelbiami, ši valstybė 
nori/tau patarnauti kiek tik ji gali, ir virš visko dėl tavo ir vi
sos šalies labo, šita valstybė privalo tau teikti pagelbos, rasti 
garbingą ir nuolatinį užsiėmimą -tuose darbuose, kuriuose esi 
geriausia išsilavinęs.”

tha De Meyer, 67 m., kuri 
rasta pasmaugta savo skur
džiame bute Chicagoj. Spė-

":' v ■ *

jama, kad ją nužudė plėši
kai, kuine įtarė ją turint pi- 
nigų, nors ji” jau 'kelinti 
metai gyveno iš pašelpų. Ič 
tikrai vėliau jos bute rasta

PRAŠĖ PAŠELPOS, SUSILAUKĖ TURTO. — Kada 
Thomas O‘Neill, daržininkas iš San Jose, Cal., paprašė 
senatvės pensijos, jis buvo identifikuotas kaipo jau se
nai ieškomas įpėdinis $50,000 turto, kurį jam paliko jo 
sesuo Mrs. Sądie Besse iš Salėm* Mass.

kalėjime, tik retkarčiais iš jo 
išeidamas. Vieni teisėjai jį pa- 
liuosuoja, bet kiti tuojaus su
grąžina kalėjjman, remdamiesi 
tuo, kad teismo paniekinimas 
tęsis tol, kol jis neatsiskaitys 
dėl pas jį palikto turto.

Prieš kiek laiko teisėjas Fish- 
er buvo jį paliuosavęs, nes jis 
negalėjęs sumokėti skolos. Bet 
Garnett palikimo administrato
riai apeliavo ir apeliacijų teis
mas atmetė teisėjo Fisher nuo
sprendį ir nutarė Prochnow grą
žinti atgal kalėjiman. Į Proch-

Balta ........ Jodau - 
(paženklink tik vieną)\
Vyriška Moteriška
(pažehklirik tik vieną)

7. Kiek Valandų Dirbai Praeitą Savaitę?,

VĖL KALĖJIMAN.— Brokeris Raymond;E/* Pro- 
chnow bučiuoja savo žmoną išėjęs pernai iš kalėjimo, 
kuriame jis išbuvo apie tris metus. Dabar apeliacijų 
teismas vėl jį pasiuntė kalėjiman delei nesugrąžini- 
mo pas jį vieno advokato paliktų $32,000. Jis Turės 
sėdėti kalėjime iki pasakys ką-jis padarė su taisfpi-

..... metų 
Kita........

Kięk Šitų Darbininkų— (
(a) visai nedirba- ir nori darbo? ......... darbininkų
(b) dalinai riedirba ir nori* daugiau darbo? ............. ........

.......ė.......... .......... ........ darbininkų
(c) dirba prie WPA, NYA, CCC ar prie kito

/“emergency” darbo ...:.....     darbininkų
‘ PASTABA: Kiekvienas bedarbis ar dali-

. / . nai nedirbantis tavo šeimynoje turi
. ' išpildyti ir sugrąžinti atskirą raporto

- * kortelę. '
Kiek Asmenų Užlaikai? .....!...:................. :......................

GELEŽIES RUDOS LAIVAS. — Baigiamas statyti 
United States Steel Corp. geležies rudai gaminti laivas 
William A. Irvin, 610 pėdų. Jis statomas Lorain, O. ir 
bus pirmas per septynis metus pastatytas naujas laivas 
dėl Didžiųjų Ežerų. •

emergency” darbo ?
.......... .. Taip

(paženklink tik v(eiįią)
Amžins Paskutinį Gimtadienį
Spalva ir Rase

2. AR
(a) bedarbis ir nori darbo? ...............    ..,

. (b) dalinai nedirbantis ir nori daugiau darbo? ..^
(ė) dirbi PŲe WPĄ* .'NYA,’ CCC, arba prie kito

‘ taip vadinamo
j. Ar Pa jie gi Dirbti?

Antradienį, lapkričio 16-tą dieną, ,Suv. Valstijų paštas 
kiekvienam namui šioje šalyje įteiks kortelę, kurią kiekvienas 
bedarbis ar tik dalį laiko dirbantis, kviečiamas išpildyti, ši 
kortelė turės 14 klausimų, turi būti išpildyta į 4 dienas ir ne
ša sekantį pranešitną nuo Suv* Valstijų 'Prezidento:

- THE WHITE HOUSE1 ?
Washington- 1

. ■ •* *

kiekvif:nam DARBININKUI: ■ ’ -.. .
Jeigu esi bedarbis arba tik dalinai nedirbantis ir pajėgi 

dirbti ir ieškai darbo, malonėk išpildyti šitą raporto kortelę 
kiiogreciausia ir pasiųsk prieš lapkričio 20-tos d. (1937 m.) 
vidurnaktį. / , . • ■ ..K

Kongresas man įsakė padaryti šitą cenzą, Svarbu bedar
biam^ ir kiekvienam šioje šalyje, kad cenzas butų atviras, 
teisingas ir pilnai užbaigtas. Jeigu paduosit man . faktus aš 
stengsiups juos vartoti naudai visų, kurie reikalauja ir pagei
dauja darbo ir dabar jo neturi. • '

FRANKLIN D. ROOSEVĖLT.
14 KLAUSIMŲ KORTELĖJ

Seka 14 klausimų. Jie ant kortelės bus anglų kalboje. Jei
gu šio laikraščio skaitytojas gana gerai nesuprantą anglų 
kalbos, tegul išsikerpa ir pasideda šitą vertimą, ir kada pas
torius įteiks jam kortelę lapkričio 16 d., jis galės ją tinkamai 
išpildyti. . . .... .
1. Atspausdink pilnų vardą ......... .................. ............................ .

(Pijamą Antrą Pavardę)
; Ar gyveni ant ūkės ..............

/> į ; Jeigu gyveni ant u^ęs 
tai įrašyk “yes’b »■ 
Jeigu ne tai įrašyk “no”.

Atspausdink Pilną Antrašą ..;......^......:..L...............
(Gatvę ir numerį, arba R. F. D.) (Mieštą, miestelį I 

arba kaimą, kaųntę ir valstiją)

ŠIANDIE BEDARBIAI GAUS BEDARBIU 
CENZO KORTELES

to “emergency” darbo) 
sekmadienio lapkričio 7 d. 
lapkričio 13 d. ' /

8. Kiek Savaičių: Dirbai Pereitais 12 Menesių? ..................  sav.
’ </•''. (Jei visai nedirbai, tai parašyk “rione”)1

( ‘ Užrašyk pilną skaitlių-savaičių prie visų
darbų (neskaitant AVPA, NYA, CCC ar 
kito “emergency’1 darbo) bėgyje 12 'mė
nesių nuo lapkričio 1 d., 1936 m- iki spar 
lio pabaigos 1937 m. ' <

• ■ ' * .. • . ' / ... , ■ ’ ■... ■

!). Koks Tavo Užsiėmiriias, Ar Kokia Darbo Rųšis? .......... ........
(Pav , įrankių .gamintojas, prie .stalo tarnautoja?,

' sargas, ūkės darbininkas, ir t. t.) 
Užsiėmimas, kurį čia pažymi atsakyda
mas šitą klausimą (No. 9) parodo ‘kokios 

?f rųlies darbą dirbi
• (No. 10) atsakymas^ pažymi 

nyje arba kokioj industrijoj tas 
atliktas. Bėt įfašyk “new worker 
jas darbininkas) po numeriais 9-u ir 10-u 
jeigu niekad neturėjai nuolatinio darbo 
ir nori dirbti, Nerašyk vardo savo ‘kompa
nijos arba darbdavio atsakydamas 10-tą 
klausimą. '

/’ '*• • * *

10. Kokiame Biznyje ar Industrijoje ’
Dirbai,; Arba Dirbi tą Darbą? ............ ...4............. .........

(Pav. pažymėk mašinų šapoje, restorane, prie 
■ -gelžkelio. ant vatos ūkės, ir pan.) •

11. Kiek KITŲ Darbininkų yra TAVO Šeimynoje
Kurie Gyvena Pačiame Name su Tavim? .... ............ .

(Paduok visus asmenis, kurie tik dirba už algą 
•' ar pelną, ar ppri dirbti, neskaitant savęs).

■ •




