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Kongresas gavo rekomendacijas 
namų statybos reikalu■

Rekomendacijos nurodo, kad J. Valstijos 
pasilikusios su namų statyba, kad jos 
merdėjimas trukdo kitas pramones 

šakas; žada lengvatas namų sta 
tytojams ir pirkėjams

scpty- 
staty- 
metai
namų, 
namų

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 29 — Pirmadienį kon
gresas gavo prezidento Roose- 

, velto rekomendacijas namų sta
tybai išjudinti.

Prezidentas tarp kitko nuro
do, kad per paskutinius 
nius metus naujų namų 
boj buvo trukumas kas 
po 600,000 — 800,000 
jei palyginti su statyba
nuo 1923 iki 1930 metų.

Namų statybos merdėjimas, 
sako prezidentas, trukdė kitų 
pramonių atgijimui ir todčl jos 
neparodė tokio gajumo, kokio 
reikėjo parodyti.

Kad paskatinti privatų ka
pitalų imtis statybos, kad už
tikrinti kapitalui saugumą ir 
kad išvystyti šalyje paklausą 
ypač naujiems namams, prezi
dentas patiekė programų iš aš- 
tuonių punktų. Jie yra tokie:

Duoti paskolų ir apdrausti 
jas iki 90 nuošimčių namų 
vertės, kai namus perka žmo
nės patys sau gyventi ir kai 
namų kaina neprašoka $6,000. 
Ši rekomendaciją reiškia,*. kad 
atsigriebianti U depresijos šei-1 
ma galės jsigytr $O00-'~namą 
tik su $600. Gi skolintojams 
pavojų pašalina apdrauda mor- 
gičiaus.

Sumažinti palaukas už ap
draustas paskolas, kad jos ne-

butų didesnes, kaip 5 nuošim
čiai (vietoj dabartinių 5į/2^)- 

Kaštus už kolektavimų nu
statyti Yz nuošimčio vieno pro
cento tos sumos, kuri dar pa
silieka neiškolektuota. Kitaip 
sakant, mažėjant paskolos su
mai mažės proporcionaliai kaš
tai už patarnavimus atlieka
mus ryšium su iškolektavimu 
skolos.

Pripažinti morgičių apdrau- 
dą ant namų vertės iki $200,- 
000. Iki šiol morgičių apdrau- 
da bti’vo duodama tik namams, 
kurių vertė nepranešė $16,000.

Ribotų dividendų namams 
duoti 80 nuošimčių apdraudę 
už morgičius iki $5,000,000.

Palengvinti organizavimą ir 
steigimą morgičių asociacijų.

Atnaujinti nuostatus, kurie 
išsibaigė šių metų balandžio 
mėnesį. Gakyti nuostatai auto
rizavo audraudas paskolų iki 
$10,000 namų modernizavimui.

Šių programą paruošė val
džios ekspertų ir biznio atsto
vų komitetas. Tarp kitų komi* 
tetui priklausė tokie asmenys 
iš biznio pusės, kaip Sloan 
Colt, * Bankers* TrUšt Company 
prezidentas; Gerard Swope, 
General Electric Company pre
zidentas; Robert E. Wood, Ro
ebuck and Company preziden
tas.
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KALNUI NUGRIUVUS. — Prie Ęos Angeles nugriuvo kalno viršūnė, kurios 
3,000,000 tonų žemės nusirito į Elysiarį parkų ir atskiri akmenys užvertė kelių, pa
siekdami užkaltą esančią duonkcpyįlų skersai kelio. Kadangi nelaimė buvo nu
matyta ir jos laukta, tai žmonių aukiį nebuvo.

Vokietijos karininkai 
pabėgėliai

Naujas J. Valstijų 
protestas Japo-

Japonai sulaužė kinų 
liniją
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Japonai nenori tartis* Nori nusikratyti
su J. Valstijomis diktatūra

TOKIO, Japonija, lapkričio BELGRADE, Jugoslavija,
29 — Japonijos užienio reika- lapkričio 29 —'Penkios opozi

cijos partijos įteikė kunigaik
ščiui Povilui, vyriausiam Ju
goslavijos regentui, progra
mą susidedančią iš penkių 
punktų.

Programa esmėje reikalau
ja pripažinti žmonių valią 
kaipo vyriausią šaliai autori
tetų. Ji nurodo, kad diktato
riškoji šalies konstituciįa 1921 
metų buvo priimta neatsiklau
sus kroatų. Rękialauja šaliai 
tvarkos, kuri remtųsi žmonių 
išrinkta valdžia ir pripažintų 
lygias teises visoms tautoms 

1 sudarančioms Jugfoslavijos 
valtybę. •

Disciplinavo automobi- Kitaip sakant, reikalauja 
įvesti Jugoslavijoje demo
kratinę sutvarką. Žmonių va
lia Jugoslavijoj vėl ima reik
štis.

lų ministerijos atstovas pirma
dienį ipareV-kė, kad Japonija 
turi teisę šeimininkauti Shan- 
ghajuje nesitardama su Jung
tinėmis Valstybėmis ir su Di
džiąją Britanija. •

Japonų atstovas šį pareiški
mą padarė ryšium su Ameri
kos ir Anglijos notomis, kurios 
praėjusį šeštadienį reikalavo, 
kad japonai neliestų Kinijos mui
tinių pajamų. Mat, tomis paja
momis yra garantuotos kai ku
rios Kinijos paskolos, gautos 
Amerikoje ir Anglijoje.

lių unijos lokalą
PONTIAC, Mieli., lapkričio 

29 — Automobilių darbininkų 
unijos tarptautinė taryba paė
mė tiesiogėn savo kbntrolėn 
Pontiac lokalų už tai, kad lo
kalo nariai paskelbė neauto
rizuotų sėdėjimo streikų Fish- 
ejr Bpdy ■ dirbtuvėje. Unijos 
viršininkai paskyrė Charles 
Maddenų Pontiac lokalo rei
kalams sutvarkyti.

Prezidentas
Floridoje

Italai susirūpinę IŠ LIETUVOS

yra

Chlcagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Salta kaip buvę; saulė teka 
6:56, leidžiasi 4:21 valandų.

ROMA, Italija, lapkričio 29 — 
Visai neseniai Mufcsolini ir Hit
leris buvo didžiausi bičiuliai. Bet 
štai dabar eina pasitarimai tarp 
Vokietijos Francuzijos ir Ang
lijos. Italija laikoina nuošaliai. 
Italija dabar susirupinusi klau
simų, ar nepažadės ^ anglai ir 
franeuzai Hitleriui tokių per
spektyvų, dėl kurių Hitleris gali 
pasukti nugarų Mussoliniui, ir 
Italija pasiliktų tik kaipo 
dėčkas”, o ne pagrindinė 
tybių jėga Europoje.

Ūkininko kova su 
vilku

pn- 
vals-

prieIndusai glaudžiasi
Hitlerio ir Mussolinio
LONDONAS," Anglija, lap- 

kričio 29. — Subbas Chapdra 
Bose, indusų nacionalio kon
greso vadas, šiomis dienomis 
lankosi Romoje ir tariasi dėl 
formalaus {prisidėjimo prie 
Berlyno-Romos ašies. Mano
ma, kad iš Romos indusų va
das vyks atlankyti Hitlerį.

Nupiovė Simui galvą

mjai
WASHINGTON, D. C., lap

kričio 29 -r Jungtinių Valsti
jų užsienio reikalų sekreto
rius Cordell Hull pasikalbėji
me su spaudos atstovais pir
madienį pareiškė, kad Japo
nijai buvo įteikta nauja Ame
rikos nota. Sakyta nota yra 
praktiškai reikalavimas, kad 

buvo JaPoniJa atsiklaustų Jungtinių 

bet kokias1' pakaitas Kinijos 
uostu muitinėse. Kitaip sa
kant, Jungtinių Valstijų val
džią. reikalauja, kad japonai 
neliestų pajamų 

vokiečių ( Kinijos uostų muilinių.
Jei jie t----------------

VIENNA, Austrija, lapkri
čio 29 — Austrijoj buvo areš
tuoti du asmenyš. Vienas jų 
pasisakė esąs aviatorius, ge- 
nefoTo von Blombergo brolė
nas. O Blomberg yra Vokieti
jos apsaugos ministeris. Ant
ras asmuo pasisakė, kad ir jis 
yra karininkas aviatorius, sū
nūs kito vokiečių generolo.

Šių dviejų vokiečių paaiški
nimu, jie pabėgo iš Vokieti
joj dėl tb, >kad , jiems .. Tįsakyta ^Wš(ti Ispanijon 
vykti. Pabėgo, pasąk jų, dar 
būrys kitų karininkų — vieni 
į Holandiją, kiti į Šveicariją.

Austrijos vyriausybė daro 
tyrinėjimą suimtų
asmenybei patikrinti. Jei jie 
papasakojo teisybę, tai ji rodo1 
koks Oielis nepasitenkini
mas Hitlerio režimu šiandien 
yra Vokietijoje.

gaunamų is

Anglija protestuoja
Frankui

Francuzijos-Anglijos 
diplomatų pasita

rimas
LONDONAS, Anglija, lapkri 

čio 29 — Pirmadieni čia prasi
dėjo konferencija, kurioje da
lyvauja Anglijos premjeras Ne- 
ville Chamberlain’ ir užsienio 
reikalų sekretorius Anthony E- 
den, o iš Francuzijos
premjeras Chautemps ir užsie
nio reikalų ministeris Yvon Del- 
bos.

Specialiai klausimai, kuriuos 
per dvi dienas konferencijos da
lyviai diskusavo, yra tokie: vo
kiečių reikalavimai kolonijų, 
Hitlerio reikalavimai Čekoslova
kijai ir Austrijąi, ginklavimosi 
apribojimas, keturių vakarų Eu
ropos valstybių sutartis, Ispani
ja ir Viduržemio juros zona ir 
pagaliau padėtis Shanghajujč.

Opiausias konferencijos klau
simas esąs Vokietijos kolonijų 
klausimas. .

LONDONAS, Anglijo, lap
kričio 29 —- Ispanijos sukilė
liu vadas, gen. Franco paskel
bė, kad jis sudarys blokadų 
visiems Ispanijos uostams, ku
riuos kontroliuoja lojalistai.

.Del to Anglija užprotesta
vo. Ji reikalauja palikti va
dinamas neturalias zonas, t. 
y. tokias Viduržemio juros 
dalis, kuriomis komerciniai 

i laivai galėtų nekliudomi plau- 
pi/jės! fcioti ir kurioms apsaugoti Vi

duržemio jura patruliuojama.

1,500,000 eglaičių 
Kalėdoms

Italija nrinažino 
Marichukuo

29ROMA* Italija, lapkričio 
—Pirmadieni Italija pripaži
no Mancbukuo nepriklauso
mybe. Manchukuo yra buvusi 
Kinijos dalis Manžurijoje, ku- 

irių japonai atęmė iš Kinijos 
ir padarę neva “nepriklauso
ma,” o tikrumoje padarė Ja
ponijos provincija.

Reikalaus pavaryti iš 
darbo Tammany bosą

MIAMI, Pla., lapkričio 29— 
Prezidentas Rooseveltas pasie
kė Floridų pirmadienį. Flori
dos vandenyse jis ir jo parti
ja keletą, dienų žuvaus. Ta
čiau prezidento grupėje
vidaus reikalų ministeris Te
kės, generalis prokuroras asi
stentas Robert H. Jackson ir 
kai kurie kiti prezidento pata
rėjai. Taigi maifoma, kad, be 
žvejojimo, prezidento grupė 
tarsis dėl priemonių kovai su 
asmenimis ir korporacijomis 
nusikaltusiomis prieštrusti- 
niams įstatymams

NEW YORK, N. Y., lapkri
čio 29 Specialus prokuro- 

ant-

SIIANGHAI, Kinija, lapkri- 
čio 29 — Japonijos atstovas 
pirmadienį pareiškė kores
pondentams, kad japonų ar
mija sulaužė kinų įsitvirtini
mus apgynimui Nankingo. Ja
ponai paėmė miestų Wutsin.

Pasak to paties atstovo, ne
trukus japonai pradės puoli
mą tvirtovės Kiangyin, kur 
stiprios kinų spėkos yra su
koncentruotus. Japonų lėktu
vai jau dabar atakuoja Kian- 
gyiiių./ Kiliai negalėsią .ilgai 
laikytis. O toliau — tarp Kia- 
ngyino ir Nankingo, Kinijos 
sostinės, 
tvirtovių

Kinų 
lėktuvai
kinį. Užmušta 
venlojų, o apie 100 sužeista.

SANDUSKY, Ohio, lapkri
čio 29 — James Miller, 32 m, 
prisipažino policijai, kad jis 
piuklu nupiovęs savo sunui 
galvų, kai kūdikis gulėjo lop
šyje. Galvažudystės priežastį 
Miller paiškino taip: jam gi
mė noras nužudyti, jis galė
jęs bet ką nužudyti tuo mo
mentu.

Komunistams 99 metai 
laukti x-

pakeliu mažai kinų 
belieka.
pranešimais, japonų 
mėtė bombas į trau- 

40 civilių gy-

naujino konfe 
renciją

WASHINGTON, D. lap
kričio 29 — Pirmadienį, lapkri
čio 29, Amerikos Darbo Fede
racijos ir Industrinio Organiza
vimo Komiteto delegatai vėl su
sirinko posėdžiui. Bet taikos 
tarp šių dviejų organizacijų, pa
reiškė jie, nesimato artimoj at- 
eityje. 

« 1 .

Dabartiniu laiku svarbiau
sias A.D.F. ir C.l.O. konferen
cijoj skirtumas yra tas, kad Fe- 
leracijos atstovai reikalauja vi
lų ginčų suskaldyti, kitaip sa 
kant, pavesti paskiroms ūm
oms kiekvienai savo srities gin- 
ų išspręsti. O Industrinis Ko
mitetas 'reikalauja ginčą svars
tyti kaip nedalinamą visos or
ganizacijų reikalų ir išspręsti jį 
kaipo vienetų.

Kalnas liovėsi 
slinkęs

BOSTON, Mašs., lapkričio 29' s .Tlionrras E. Dewey ant- 
— Naujosios Anglijos valstija- Į ra(jienj) lapkričio 30, ruošėsi 
se šiemet bus nukirsta apie 1,- į įteikti gubernatoriui Lehma- 
500,000 eglaičių ^Kalėdoms. Ka- nui skundų prieš New Yorko 
ęlangi pernai palik'o daug eglai- kauntės klerkų MArinellį, rei- 
čių neišparduota, tai šiemet jų kalaudamas pašalinti jį iš 
manoma prikirsti 10 arba 15 vietos. Marinelli yra vienas 
nuošimčių mažiau, negu 19361 Tammany7 Hali stambiųjų tu-

KAUNAS. — Spalių 26 j 27 
d. naktį Zakarų km., Varėnos 
Va'lsč., Alytaus apskr., ukinink. 
Babinską apie 1 vai. pabudino 
kaž koks bildesys kieme. Po to 
pradėjo gagenti ir rėkti jo kie
me laikomos žąsys. Jis tuojau 
išbėgo laukan ir tamsumoje 
patvory pastebėjo tupintį kaž 
kokį gyvulį, kurio dantyse bu
vo vargšė žąselė. Jis, kaip pats 
pasakoja, pamanęs, kad tai la- 
-pe ir skubiai prie jos puolęs, 
kartu pasaukdamas palaidų sa
vo šunį, kad ir tas pultų. Tam
soje jis pačiupo žvėriui už 
sprando ir prasidėjusios grum
tynės po kiemą. Besigrilmda- 
mas, jis sušukęs žmonai, kad 
ta' greičiau uždegtų žibintą, nes 
Sučiupęs lapę. Tuojau su žibin
tu rankose atbėgo jo žmona ir 
motina. Tačiau kai jos pamatė, 
ką Babinskas iš visų jėgų už 
sprando įsitvėręs laiko, joms iš 
išgąsčio vos žibintas iš ra*nkų 
neiškritęs. Mat, Babinskas lai
kė vilką. Tuojau triukšmą iš
girdę atbėgo kaimynai ir vilkui 
ant kaklo užnėrė metalinę gran
dinę ir pririšo prie tvoros.

Per grumtynes Babinskas 
lengvai sužeistas: apkandžioti 
dešipės rankos du pirštai ir ap
draskyta krūtinė. B b nskas 
jaunas, stiprus vyras, tad vil
kas iš jo rankų n'ištruko.

AĘF&D&EN, Washv lapkri^
’ * t > .t . l ‘Ii . ■

LOS ANGELES, Cal., lapkri
čio 29 — r. J. P. Buwalda, Ka
lifornijos technologinio institu- 
*-o geologas, pareiškė nuomonę 
pirmadienį, kad slenkimas kak 
no Elysian parke, Los Angeles 
mieste, jau paliovęs. Los Ange- 
’es miesto vyriausybę svarstė 
priemones nuvąlymui Riverside 
kelio, kurį užgriuvo apie l,<į00,- 
000 tonų žemės, medžių ir uo-* 
lų. Dalis kalno per kelių nu
virto į Los Angeles

čio 29 — International Wood- 
vvorkers of America unijos lo
kalu No. 2 susirinkimas nuta
rė, kad bet koks komunistų 
organizatorius turės laukti 99 
metus, pirm negu lokalo susi
rinkimas sutiks išklausyti jo 
prakalbų. Pareiškimas atrodo

Fašisty bombos užmušė 
37 Guadalajaroje

PARYŽIUS, — Francuzija, 
lapkkrieio 29 — Ispanijos fa
šistų lėktuvai mėtė bombas į 
miestų Guadaljara, 30 mylių 
šiaurėje nuo Madrido. 37 civi
liai gyventojai užmušti.

“Queen Mary” nelaimė
NEW YORK, N. Y., lapkri

čio 29 — Puošnusis ir didysis 
Anglijos laivas “Queen Mary” 
pirmadienį atsimušė į krantų. 
Žalos turtui padaryta apie 
$30,000.

Į Kauną atvežė 20,000 
ktm. malkų

Neblaivus piliečiai kliu- 
de' gesinti gaisrą

**•'*' ---r-,------ •

KAUNAS. Lapkričio 1
d. apie 15 vai., už Vilijampo
lės, nrie X-to forto, užsidegė 
VI. Mejerio vieno aukšto me
dinis namukas. Nors gaisras 
buvo ir ne miesto ribose, bet 
Kauno ugniagesiai buvo iš
kviesti gaisro gesinti. Ugnia
gesiams nuvykus į gaisro vie
tų, juos puolė vietos neblai
vus piliečiai, sakydami: “čia 
musų karalystė ir jus, mies- 
čionys, neturite teisės čia ko
jos įkelti, nors mes sudegtu
me ar prasmegtume!”... Tie 
piliečiai net puolę ugniagesius 
mušti ginkluoti įvairiais įna
giais. Ugniagesiai paleidę į 
juos vandens srovę, bet tai 
negelbėję—tie vis puolę ir du 
ar tris ugniagesius net sužei- 
dę. Atvykus policija tuos keis
tuolius sutvarkė, o ugniage
siai gaisrą užgesino, (k).

.KAUNAS — Artėjant žiemai 
šii?o laiku į Kauną smarkiai ga
benamos malkos. Palyginti per 
trumpų laikų jų atgabenta apie 
20,000 ktm. Didesnė malkų da
lis atgabenta baidokais.

Areštavo C. I. O. orga
nizatorius

JERSEY CITY, N. J., lapkri
čio 29 — Pirmadienį policija 
areštavo čia 13 < C. I. O. orga
nizatorių, išvaikė jų surengtų 
mitingų ir išvarė juos iš mie
što.

CHARLESTON, W. Va., lap
kričio 29 — Naujas 10,000,000 
gaso šaltinis 
pirmadienį ir 
bininkų.

ekspliodavo čia 
sužeidė 11 dar-

PASIUSKIT 
GIMINĖMS 
LIETUVOJ

.DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS v SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU GAUSIT 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

KALĖDŲ
KORTE-

SiuntimoNaujienų Pinigų 
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.

upę.bužo prikirsta.metais , ZU-

wmHi.il
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Iš Pietų Amerikos
Trr 4 TC-in ir ■ r,—

B. K. Algimantas

BRAZILIJOS LIETUVIU GYVENIMO
PRAGIEDRULIAI

Brąziliją jr joję gyveną lietuviai, — Uetuvps mlnfeteris 
Jonas Aukštuolis sustiprino lietuvių pozicijas nerir 
botų gąliiųyhių šąly. -r Lfętųviąj moksleiviai Brazi? 
lijoje. — gįavininkai, ąmątųinkąi ir dąjbininkąi. — 
Milžiniškos ir žavingos^ Ęrągi]yp§ opinją 
labai palanki lietuviams i? Lįętuvąi.

(Specialio “Naujienų’’ korespondento Pietų ApieplToje)

NAUJIENOS, Chicągo, III
. u ii.n.i i »ijt /rr . , ■

Kur Gauti Old 
Gold Konkurso 
Blankas
Ręįkią rašyki Nęw XQrkąn? 

Lorillard Uompany, Varick 
Station, N. Y.

■' L.; . 1 •/

Antradienis, lapkr. 30, 1937

Kaltas Už Ėmimą 
Kyšių

Ne vien U. S. A. Fordu beif 
japonų Mitsui kpneerno, bet vi-j 
so pasaulio didžiūnų ir skur
džių akys nukreiptos Brązili- 
jpn, kaipo neribotų galimybių 
šalin. Kadangi desėtkai tūks
tančių musų brolių lietuvių su
sikūrė ir tebesiKuria Brazilįjcn 
je, tad pravartu įr “Naujienų” j 
skaitytojams arčiąu susipažinti 
su taja šalimi ir taja musų tau
tos dalimi, kurie nei profesijo
mis^ nei amatais, nei kapitalais 
peapsįšąryavusi perėjo ir eina 
“Robinzonų” gyvenimo stadi
ja?...

Idant konkrečiau kalbėti į 
U. S. A. lietuvius per dienraš
čio “Naujienų” skiltis, šio dien
raščio vardu Jusų koresponden
tas gavo audijenciją pas Lietu
vos Nepaprastų Pasiuntinį ir 
įgaliotą Ministerį Pietų Ameri
kai p. Joną Aukštuolį, 13-10- 
37 sugrįžusį iš Brazilijos į sa
vo nuolatinę rezidenciją Argen
tinos sostinėje.

Ministeris Aukštuolis pasira
šė prekybos ir ekstra’dicįjos su
tartis su Brazilijos Užsienių 
Reikalų Minįsteriu J. Ęrandao. 
Kokį didelį furorą Brazilijoje 
padarė šio Lietuvos valstybės 
tolerantingo vyro misija, mato
si kad įr iš šios J. Mpkiečio ko
respondencijos, tilpusios “A. L* 
Ba)se’?:

“Dar niekuomet Brazįlijps 
spaudoje nebuvo taip plačiai ra
šoma apie Lietuvą, kaip dabar. 
Mat Liptuyos ministeriui p. J. 
Aukštuoliui aplankius Rio de 
Janeirų. ir Sao Paulo ir pasira
šius prekybos ir ekstradięijos 
sutartis, bei atidarius konsulatą 
Rio de Janeiro mieste, įvyko 
ministerio pasikalbėjimas ?u 
Rio ir Sao Paulo dienraščių ra-' 
daktoriais oficialių ir draugiš
kų priėmimų progomis, žodis 
“Lithuania’’ stambiomis raidė
mis praskambėjo ne tik Rio 
dienraščiuose, bet ir “O Estada 
<lo Sao Paulo”, “Noi te”, '‘Fol-1 
ho de Manana”, “Curier de Sao 
Paulo” ir visuose k tuose dien-t 
raščiuose. žurnaluose tilpo lie
tuvių vardą gražiai garsinančių 
paveikslų.

“Minisiterio priėmime dalyva- 
vusis agronomas Zabrockis pa
darė didelio įspūdžio i aukštus 
brazilus. Mat, jis čia tarnauja 
valdžios darbe, vesdamas juka- 
liptų miškų sodinimą. O yra ir 
tuorpi garsus, kad jis baigęs 
gimnaziją Vilniuje iškėlė Lietu
vos vėliavą ant Gedimino pilie?, ! 
ką čia primena, paliesdamas 
musų Vilniaus žaizdą. BrąziJąi 
myli žemdirbių tautą, kurios 
išeiviai prisideda prie šios ša-j 
lies progreso kėlimo. Dėl tp 
virš* 100 straįpsnįų, Jąba'i pa
lankią lietuviams, pasirodė bra
ziliškuose laikraščiuose laike' 
ministerio Aukštuolio apsiląn-., 
kymo.”

Gi pats Ministeris Aukštuol s 
jūsų, korespondentui suteikė to-.

, kį inlerview:
Rugsėjo 28 d. pasirašytas 

prekybos susitarimas yra suda
rytas didžiausio palankumo pa
grindų su klaųgule Baltuos val
stybėms. Tikimasi, kad šis su
sitarimas plačiau išvystys musų5 
prekybą su Brazilija. Kai dėl

nusikaltėlių išdavimo sutarties, 
tai ji turės daugiau reikšmės 
ateityje. Dabar Brazilijoje yrą 
labai rnažai Lietuvos teismo 
paieškomų, Račiau vįą dįlto Pa
sitaiko. >

Rio de Jąneirp gyveną apię 
1000 musų tautiečių, kuriems 
labai reikalingas konsulatas 
sutvarkyti savo įvairius dokur 
mentus ir atlikti kitas Lietuvos 
piliečio pareigas. Suradome su 
p. P. Gaučiu į musų garbės 
konsulus tinkamą asmenį p. 
Mombergą, kuris ir dabar jau, 
turėdamas didelių pažinčių, yra 
suteikęs pagalbos mūsiškiams. 
Be to, .jis žadėjo paimti lietu
vį savo kontoron, kuris eis kon
sulato sekretoriaus pareigas ir/ 
tuo bųdu Rio de Janeiro lietu
vių šeima padidės viena inteli- 
gentine pajėga, ko ten labai 
stinga.

Dabar norėčiau Tamstai su
teikti — toliau kalbėjo p. Mi- 
nisteris — šiek tiek žinių apie 
kraštus bei vietas, kur vargs
ta, triųsia ir šviesų rytojų ku
riasi musų broliai gyveną toje 
žavingoje šalyje. Brazilijos že
mių plotas apskritai imant sie
kia apie 8 su pusę milijono kv. 
kilometrų. Visas kraštas iš 20 
valstybių estadomis vadinamų. 
Brazilijoje dabar priskaitcma, 
apie 45 mil. gyventojų, čia, kaip 
sako žinovai, galėtų neblogai 
gyventi apie 2000 mil. žmonių.

ĘiQ d? Juppiro — pasaulio 
žemčiūgas, Pietų Amerikos Pa
ryžius, tai gražiausia sostinė

turi dabąr dąugiaų

Ąrnojd Mopre iš Union 
Ciįy, Okja., su savo kuiliu 
Champ, kuris tapo pripa
žintas čempionu dabar lai- 
komoj Cbieagoj gyvulių pa- 
r.odo.i-

U..,.;. 11 .JJ.,

pasaulyje -
kaip pusantro milijono gyven
tojų. Šis mięątąs yra pasįdrįe- 
kęs tarp jkalnų ir įstabiai gra
žių. ilanjęų, kurios labai prime
na šveįcąrijps ežerus. Kalnai 
apaugę palmėmis ir kitais ato
grąžų medžiais bei augmenimis- 
Tie kulnai siekią iki 700 metrų 
aukščio. Ant vieno tokio kal
no, vądmamo Cprcovado yrą 
marmurinė Kristaus ?tęvyĮą šę^ 
šių metrų aukštumo, kųpi nak
tį apšviesta matoma iš už ke
lių dešimčių kilometrų ir daro 
nepaprastai didelio įspūdžio.

Rio miestas plačių užsimoji
mų, moderniškai išstatytas su 
daugybe dangoraižių. Visame 
kame matyiti puiki tvarka ir pa
žanga. Gatves švarios, plačios 
ir tiesios. Susisiekimo priemo
nės lekia, kaip vėjas. Tvarka 
gatvėse pažymėtina. Kino teat
rų ir sodų gausybe. Botanikos 
sodas vienas didžiausių pasau
lyje sir turt ngiausiu orchidėjų 
rinkiniu.

(Bus daugiau)

"Naujiems” kasdien gauną 
paklausimų apie tai? kur ir 
kaip galima gauti Old Goki 
cigaretų konkurso bĮąnkąs, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius. v

Tų blankų^instrukaijų eiga- 
retų krautuvėse bei. vaistinėse 
dabar nebegalima gauti. Ęlan- 
kos buvo dalipąmps krautuvė
se tik konkurso pradžioje/

Nors konkursas jau įpusė
jęs; jstoti dar galimu bet blan
kų gauti reikia kreiptis tiesiai 
į Old GoJd eigąretų bendro
vę. v ■

'■ . > ■ >’ • f
Prašant blaškos reikia siųs

ti ląišk|f Coptest,
Loriiiarį Company? Variek 
st. Station, New York, Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia.

Federalinis teisėjas Sullivan 
rądp kaltą už ėminąą kyšių 
Ąbrphąną E. Shapiro, 45 m., 
ft4|}7 Ęllįs Avę.t advokatų ir 
auditorių, kurį WPA buvo pri
skyrus dirbti pajamų taksų 
raštinėje. Jis buvo sugautas 
neteisingai reikalaujant dau-, 
flta pajamų taksų ir paskui 
nutinkant reikalavimą panai
kinti už tam tikrą Ryšį.

Mrą. Artelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

-and Midwįfe 
6630 So, Westprp 
Avė., 2nd floor

Hęrųląck 9253
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r ę a t - 
ment ir magnę? 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise TeL Virginią 0036 
Įdence Tel. BEyĘRLY 8£M

Kaip žuvis he ..van
dens. tain geras 
ijptvv’ę “V5>”ijfr

2CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirįt0 varykjes supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais..

YRA GEĘĘSNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005.7 West Roosevelt Road

CICERO, ILLINOIS
- ....................................... . ' ■■ ■. .
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NAUJIENŲ

KALENDORIUS
J V' " . . .

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jąųg. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gąus musų gražų kalendorių dykai,

NAUJIENOS

(sp.)

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė, 

Tel. Republic ' 8402 
POCĄĘONTĄS Mine Run $7.50 
(Screened) ................... tonas
SMULKESNĖS $7 25
Tonas ........        **

Perkant 5 Tonus ar. Daugiau

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Chicag'a, Illinois

UIIĮI I    !, !I| I,

PATRUKĘ?
!>TQCKINGS gątavąi pądaryti; ar- 
i>ą padirbsią) tamprias panČiakas 
jų§ų mierai. Mes esąip specialistai 
glanąviipe ir pądįrhime dirbtinų 
Įalįu įr v‘ 
prietakų. , 
kreipjpt.es į inųs—8pecįalistpc 
^Įįpjąpse prietaisuose per 
gentkąrtes.

KAJNOS PRIEINAMOS 
Yyrap ir ipųteris prižiūrėtojai 

CHIGAGO ORTHOPČGIG CO.
183 W. Lake St.
Ąrtį prie Wells Street

........i-  ........        —i........... .............. .. ...... . .......

ip ir pąųirbime dirbtinų 
visų kįtp mpkslinių kunui 
. jej kana ydą. 
s i mus—Specialistus mo- 

tris

'-'U.■ II! ' T,1 ■ ■ '■ -

V?eikit
Juozapas Ažukas

Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nųq ugnies—ąn£ sąv0 rakandų. 
NęląųMta P6’Kpl jgs tgKta nelai
mė ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

ątsĮovąuja
Juozapas Ažukas

PROPERTY 0WNERS ASSOC1A- 
TIQN OF BRIDGErORT 

3303 So. Lituanica Avenue 
Tel. poulevafd 3450

(Atdara nuo 10 ryto i)ęi 9 vak.)

, LAIPOTŲVIŲ direktorius

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR piDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUL.ANCK
DIENĄ IR NAKTĮ ;

Visi Telefonai YĄIUJg 17414742 
4605-07 So. Hcrmitage Avė. 
4447 3optlį Fairfield Avenue

Tel, UUAYĘTTJJ IĮ7?7
Tz ,i . ~’ r-’ I 7^" r-_

T A — J 2 koplyčioj visose
_L—’ iTsZ 1 chjęągos dalyse

.................. ..... ■!................IJ'.'JU'T’TT

Klausykite musų Lietuvių radio praminu Pil-madicpio vakarais. 
,10:00 vai. vakarę iš W. H. F. stoties (1420 K,) •— Pranešėjas 

P. šaltimieras.

T'Vt... P":1!'"’ J-l-rn

t"—----- c? v « *■ , "•«»'i ■' ■ • • ■■ V • • ~ -•-

LaidotnyįųDiręJrtoriąi
NARIAI

Chieagos,’’ j
Cicero . J

Lietuvių I 
Laidotuvių V 
Direktorių ’ 
Aspciaęijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

1 ir Naktį

V . TURIME
F KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

LACHAVVICZ IR SŪNUS
2314 W ėst 23jd Blace Phone Canal 2515,
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street Tel. Puilman M70'

juomHs budrikis ir tėvas
4704 Sm Weątęrn Ąy£- Phone Virginia 0883

J, ČIULEVIČIUS
$48 ,ęa|ifųrnįa Aveųųe Pbope Ląfąyelte 3572

A. MASALSKIS
331)7 LiĮųanJęą <4vęnyę Phone Boulevard 4139

. A. PETKUS
6834 Sp. Western Avė. Phone Grovehill 0142
14|(| bp.Uih 4Uth Čpurt . Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Sot Hąjplpii} Styęęf Boulevard 4089

' i. J, ZOLP Phone BpuL 5203
BJ46 ,W#0 46th Stpeęt Phone Boulevard 5566

S, M. ĮšKUDAS
7J8 18|h Street Phone Moiiroe 3377

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
jųįęstp pflsąs—127 N. Deąrbo^p S|.
Kamb. 1481^1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 įki 8:80

Telęfopas Bpulevaj-d 1310
Ketvirtadieniais įr Sekmadieniais— 

pagąl sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone; Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res^ 6515 So. Rockwell S|.

Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tęl. Y arda 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roęjn 1230 •

Ofiso Tek CENTRAL 1824
Namų Tek—Hyde Park 3395

Resfd

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUĘ
Ofiąo vąlandos: 

2—4 ir nuo 6—8 vai vakari' 
Rezidencija:

i SOVTĘ CUREMONT AYE 
Valandą?—9—10 Ą. ’JML 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michiffan Avfl. 

ROSĘLANp—CHICAGO, 1^, 
Tel. PULLMAN 1198-8277

s?3?

A. Montvid, M. D
Weat TftW» State Bank Bldg. 

2400 WĘST MADISON STREET 
Vą|. 1 įVy 8 P9 Pietą, 6 įki 8 vpk

Te|. Seeley 7380
Nftmu telęfępąg Ęrųnsvįdk Q597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4390 So, FoirfieJd Ąvę
Te|, Lafąyętte 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak- Nedėlioj pagal suąįtarimą

Ofipo Tel.: Bouleyąr4 7820
N arpų Tel.: Prospept 1930

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
PĘNTJSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti  Jkigtuyi§jL., Pąktąrai

AKIU SPECIALISTAI

VĄITUSH, DPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
erumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atydą atkreipiama 
i mokyklos vaįkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį^ 
paupely ątsitjkipių ąkys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel- Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

'■ Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 W^t 36th St. 

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

Nedėlionps ’ pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Liętuviy Daktarų 

PrąiĮgijps Nariai.
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

Seredoj pagal sutarti.

Phone CANAL 6122

GYDYTOGYDYTOJAI IR ČRIRURGĄS 
?201 Wes| 22nd Street 

Valandos: nuq lr-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
"■ i. 6pąi Sq. Califprijia Avęųųe

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BEKTASH
756 'Vest 35th St.

Cor. 0f 0§th aud Hąlst^d S|».
Ofiso valąndop puo 1-3 nup 6:80-8;30 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL

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

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St, 

Vąląndd^: iiuo 10 r. iki 2 pO piė^tfnt 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Tek Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Pąrk 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 PQ pietų, 7—8 v. vąk. 
išskyrus seredomis ir sųbatpmis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir aVuŠpris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
10Ę4 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valapdos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tęl. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 «§r Ceptral 7464

Dr. Charles Segal
OFIftAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubog 

cHięAq0, iLL- 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
(vai. rq Piėt ir huo 7 iki 8:Š0 vai. 
vakaro. Nede|iopiis ugo 10 iki p 
valandai dieną.

Phona MWWA¥ 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, Maurice Kahjn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuq 10 iki 12 dieną, 2 Iki 8 po pietų

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

----------- M------------------------ —---- r-
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Antradienis, lapkr. 30, 1937

REPORTERIO PASTABOS
“Tėvynės Redaktoriaus i8teiKti faš’sanį • diktatorišką 
“Bešališkumas”

Nekartą teko skaityti “Tėvy
nės” cd tcrialus apie bešališku
mą ir, kad “Tėvynes” redakto
rius, visai nepaisydamas jokių 
partijų, SLA. reikalus stato pir
moje vietoje.

Bet prakt koje mes matems 
visai ką kitą.

Jei “Naujienos” ar “Keleivis” 
arba koks tų laikraščių bendra
darbis kiek pakritikuoja buvu
sius SLA. viršininkus arba ki
tus kokias tautiškos krypties 
SLA. veikėjus, tai “Tėvynės” 
redaktorius visados, vardan Su
sivienijimo, energingai atremia 
tokius “užsipuolimus”.

Na, o jei koks tautiškai nu
siteikęs laikraštis, kaip “Dirva” 
“Vienybė” arba “Sandara” net 
įkriminuojančiai šmeižia dabar
tinius SLA. viršininkus arba ki
tus SLA. veikėjus, kurie nėra' 
tautiškai nusiteikę, tai musų 
budrusis SLA. Organo Redakto
rius nemato nė Susivienijimo 
šmeižimo, nei “užpuolimo”.

O jei ir priseina kai kada sa
viškiam pasakyti žodis-kitas, 
tai, žinoma, tik draugiškai pa
mokinama apie “klaidas”,, ir 
taip sau pasakoma draugiškas 
pamoksiėlis. Visai ne įvardina
ma nė laikraštis, nė ypata.

Tai tau ir “bešališkumas 
“Tėvynės” Redaktoriaus.

to

Gėrisi Karo 
Baisenybėmis

United Pres’s praneša iš Ro
mos, kad diktatoriaus Mussoli- 
nio sūnūs Vittorio, kuris Ethįo- 
pijoje kartu su kitais juodmarš- 
kiniais lakūnais bombomis nai
kino beginklių Ethiopų sodybas, 
yra parašęs knygą apie karo 
“gražybę”. Jaunasis Mussolini 
savo knygpalaikėje, kuri suside
da iš 150 pus’.apių ir yra už
vardinta “skraidant Virš Ethio- 
pijos Kalnų” rašo savo įspū
džius, piešdamas gražiausiomis 
spalvomis biaurų žudymą nekal
tų ethiopų.

Juodmarškinių plėšikų vado 
sūnūs Vittorio tokiu pasigerėji
mu savo knygoje kalba apie 
bombų mėtymą iŠ orlaivių ant 
ethiopų, kad bombas prilygina 
net rožėms. Jisai pasakoja, kad 
jie tik kelias dienas prieš Kalė
dų šventes, visai netikėtai ir 
nepastebėtai užklupę ethiopų 
raitelių būrį ir paleidę savo 
bombų krovinį ant jų visai iš 
žemai. Mussoliniukas turėjęs di- 
džiausį smagumą iš to, o trūks
tančių bombų ugnis ir ethiopų 
žuvimas, tai jam sudaręs gra
žiausių žydinčių rožių vaizdą.

O kai juodmarškinių lakūnai 
bombardavę Adową, tai ten ne
buvę tokios satisfakcijos, nes 
mažų namukų x gyventojai jau 
buvo pabėgę ir krintančios bom
bos an<t bakužių “nesudariusios 
to gražaus vaizdo”.

Turbut pikčiausi ir plėšriausi 
žvėrys neturi tokio pasitenkini
mo iš žudymo savo aukų, kokį 
gavo katalikiškas Mussolini sū
nūs iš žudymo krikščioniškos 
Ethiopijos beginklių gyventojų.

Bet Mussoliniukas, turbut ne
turės tokio smagumo mėtyti 
bombas tose šalyse, kurios yra 
gerai apsiginklavusios, kur jo 
orlaivį sveikins kanuolių šūviai 
ir kiti orlaiviai su mašininėmis 
kanuolėmis.

Ir Francijoj Atsi
rado Išdavikų

Laikraščiai praneša, kad ir 
Francijoj buvo atidengtas lizdas 
konspiratorių, kurie norėjo nu
versti Franci jos žmonių išrink
tą teisėtą respublikos valdžią ir
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rėžimą.
Iš visko matosi, kad pagauta 

“stambių žuvų”, :— buvusių 
Francijos armijos genero’ų, ku
rie net turėjo ai tymų ryšių su 
užsienio fašistų diktatoriškais 
rėžimais.

žinoma', Francijoj esant de
mokratinei tvarkai, spaudės 
laisvei, visa tai bus išvilkta į 
akštę, ir netik Francijos pu
blika, bet ir visas pasaulis su
žinos daug įdomių faktų.

Nereiks daug stebėtis, kad 
pasitvirtins ta nuomonė, kad ir 
generolų sukilimas prieš tek ė ą 
Respublikos valdžią buvo supla
nuotas Romoje ir Berlyne.

Pasirodo, jog Mussolini, sve- 
čiupdamasis pas Hitlerį ne juo
kais pranašavo, kad netolimoje 
ateityje fašizmas užviešpatau
siąs visame pasaulyje. Matoma, 
Mussolini su Hitleriu nori įgy- 
vend nti fašizmą.konspiracijų ir 
naminių karų pagalba. O fašis
tinės užmačios daugiausiai pri
tarimo randa mi’.itaristų sluogs- 
niuose.

Tą geriausiai liudija pervers
mai Lietuvoje, Lenkijoje ir ki
tose šalyse, kur tik įvyko fašis
tiniai perversmai.

žinoma, ir lietuvių komuristų 
laikraščių redaktoriai lengviau 
atsikvėps atidengimu suokalbio 
Francijoj, nes jiems bus leng
viau pateisinti Sovietų Rusijos 
medžioklę prieš “visokius išda
vikus”. Nesunku bus parodyti 
pirštu į Franciją, kad tenai esa
ma visokių išdavikų.’Tik skirtu
mas turbut bus tame, kad Fran
cijoj buvo sučiupti tik buvę ge
nerolai, o Rusijoj esanti gene-, 
rolai. Bet kol kas netenka' nieko 
girdėti Francijoj apie kitokių 
visokių specialistų parsidavimą 
fašistams, kaip kad Rusijoj yra.

“Sena Pasaka”
Parsidavimu, pas rusus yra 

pateisinama visi nepasisekimai, 
visi ir visokie pralaimėjimai. Ir 
man rodos, kad pas rusus ko
munistus ta parsidavimo idėja 
yra daugiau išpopuliarizuota ir 
daugiau gyvenimui pritaikinta, 
negu carų gadynėje.

Jei jums yra tekę kalbėtis su 
rusais kaimiečiais pirm pasauli-1 
nio karo apie Rusijos pralaimė
jimą Rusų—Japonų karo, tai 
jus dažnai girdėjote atsakymą, 
kad rusų generolai buvo parsi
davę japonams. Arba jei jums 
yra tekę kalbėti apie kitokius 
kokius rusų valstybės nepasi
sekimus, tai jums paprasti ru
sai kaimiečiai pasakydavo, kad 
tai buvo “parsidavimas”.

Reiškia, pas rusus parsidavi
mu geriausiai yra išaiškinti vi
sokius nepasisekimus.

Ar iš tikrųjų, rusų generolai 
ir kitokie visokie viršininkai 
taip lengvai parsiduoda, kaip 
rusų liaudis mano, tai tas klau
simas nėra taip lengvai išriša
mas.

Bet yra faktas, kad rusų liau-x 
dis mažiau pasitiki savo vir
šininkais, negu kitos katros ša
lies.

O visokie parsidavimai pas ru
sus — tai yra’ labai sena pasa
ka. —Reporteris

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
' taip pataria Lietuvos bankai

“N-ny” Red. P. Gri- 
gaičio prakalbos 
' Pittsburghe

valstijų

PITTSBURGH, Pa. — ‘ Nau
jienų” Red. Dr. P. Grigaitis, 
grįždamas iš rytinių 
prakalbų maršruto, - sustos ir 
Pittsburghe ke-etai dienų. Pitts- 
burghe ‘Naujienų” Redaktorių, 
yra rengiamos prakalbos seka
mose vietose: 
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Gruodžio 7 d. Lietuvių Moks- 
" kiniui demonst.avo kaip skautai 

suteikia pirmąją pagelbą su
žeistiems, kaip galima sukurti. 
ugnį be degiuko. pagelbos if! 
daugelį kitokių gana įdomių, 
skautiškų dalykų.

Taip pat buvo rodomi ir kru- 
tamieji paveikslai iš skautų gy-[ 
venimo. ' ' ■ i

( i 

Komunistų Prakalbos
Tuo pačiu laiku, kai skautų 

organizavimo susirinkimas buvo | 
raikomas žemutinėje LM>D. sve
tainėje, viršuj buVo nurengta A. 
Bimbai prakalbos. Ir ten buvo 
gana daug publįkos, bet daly
vavo daugiausiai seniai.

Po prakalbų,-apie 6 valandą 
toje pačioje svetainėje buvo su
ruošta “čepsų” vakarienė! Ren
gė Pittsburgho Lietuvių Komu
nistų skyrius.

žymiausiu vakarienės svečiu 
buvo “Laisvės” Redaktorius A. 
Bimba. Laike vakarienės buvo 
jtengiamaši gauti daugiau na
rių į komunistų partiją ir gau
ti prenumeratų “Laisvei”.

Du Koncertai
Lapkričio 27 iri28 d. yra re- 
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paprastos dienos Pittsburgho 
dainų mėgėjams. ,

■' Lapkričio' 27 dj^MD. 'svetai- 
nėje įvyksta Lietuvos Operos 
dainininkės, Marionds Rakaus-l 
kaitės koncertas, kurį rengia 
pati LMD. O rytojaus dieną, t.' 
y. Lapkr. 28 d.,' toje pačioje sve 
bainėje dainuoą “Mainierių 
Kvartetas”, šį koncertą rengia: 
komunistinės krypties organiza
cijos. .

Kai kada pas mus Pittsbur-'' 
ghe per daugelį savaičių nėra 
jokio? koncerto, o kai kada tai 
jie įvyksta beveik kas dieną to
je pačioje svetainėje.

—Korespu

iO Draugystes svetainėje, 142 
O.r St., Pittsburgh, Pa. Prakal
bos prasidės lygiai kaip 7:30 
/ai. vakare ir kalbėtojas kabjs 
tekamomis 'temomis: ‘"Pasaulio 
Įvykiai ir Pavojus Lietuvos Ne
priklausomybei”.

Gruodžio 8 d. kalbės Lietuvių 
Pašelpinio Kliubo svetainėje, 24 
Locust St., McKees Rock, Pa. 
čia prakalbos irgi prasidės ly
giai 7:30 vai. vakare. Nebus jo
kios įžangos abejose prakalbose.

Apie Dr. Grigai į, kaipo kal
bėtoją, turbut nereikia nieko nė 
aiškinti, nes jis yra vienas iš 
geriausių ir nuosakiausių lietu
vių kalbėtojų Amerikoje.

Todėl, nepraleiskim protros ir 
visi dalyvaukim prakalbos0.

—S. Bakanas

Koncertai, Kongre
sas, Skautai Ir Kiti 
Pittsburgho Rei

kalai
Dainininkas F. Stankū
nas Grįžta Iš Lietuvos 
sŠiomis, dięnprtiis. k šfų . žę<]ž:ų 
rašytojas ga'vo atvirutę nuo dai
nininko F. Stankūno iš Kauno. 
Jis siunčia daug labų dienų 
Pittsburghiečiams iŠ Lietuvos.

Dainininkas Stankūnas rašo, 
kad jisai Lietuvoje dainavęs ke
letą kartų per Lietuvos Radio 
ir, sakoma, kad pavykę labai ge
rai. Taip pat p. Stankūnas ra
šo, kad '- jisai/grįžta atgal į A- 
meriką ir apie gruodžio 15 d. 
jau busiąs New Yorke. O jei 
pavyktų atvažiuoti į Pittsbur- 
ghą koncertuoti, tai pa’rsivežąs 
daug ką naujo ir 
Lietuvos.

įdomaus iš

Pittsburghe
Karinės Ir

Antifašistinis 
Kongresas

Lapkričio 27 d. 
prasideda “Prieš
Priešfašistinės Lygos” Kongre
sas. Posėdžiai bus laikomi Mo
tor Sąuare Gardene. Kongreso 
centras yra Webster Hali vieš
butis. Kongrese bus atstovau
jama daugybė visokių organiza
cijų. ' •

Liet. Draugijų Sąryšį Kon
grese atstovaus Juozas Baltru
šaitis. La'pkričio 26 d., Kongre
so išvakarėse, Duųuesne Gar- 
den yra rengiamos didelės pra
kalbos. Bus žymus kalbėtojai, 
tame tarpe ir Ispanijos Respu
blikos Ambasadorius.

ANGLYS
BLACK BAND LUMP $9.25 

OR EGG .... . ......
SUNRISE LUMP $7.25 

EGG OR NUT ...
W. VA. POCA. MINE $7.25 

RUN, 60% COARSE
DORA SOOTLESS $8.25 

LUMP OR EGG ....
5,\M£N. IŠMOKSTI

Liodė—Plūs Taksai
Virginia Coal Co. 
35th ST. & NORMAL AVĖ.

Tel. BOUlevard 7000

Rėmkitė tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

>

Organizuoja Skautus v < ■ ‘ '
Ląpkričio 21 d.4 LMD. svefa'i- 

iieje sušauktas Pittsburgho ir 
įpielinkės skaitlingas jaunirr.o 
susirinkimas, kur buvo daromas 
,asiangos nuorganizuoti Lietu
vių skautų skyrių. Tvarkos ve
dėjais buvo: pirm. P. Dargis ir 
sekretoriaus pareigas ėjo inži
nierius Edwardas Baltrušaitis. 
Atitinkamas kalbas pasakė Dr. 
J. T. Baltruš atienė ir pora A- 
merikos skautų atstovių. 

, <

Susirinkipiui pasibaigus, A- 
merikos skautų būrelis eusirim

Pristato j Valgyklas Visokios rų- 
5ies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

APDRAUDA
(INSURANCE)

AUTOMOBILISTAI:
Automobilių nuo ugnies 
ir pavogimo, nuo sužei
dimo ar užmušimo žmo
gaus. Nuo sudaužymo ki
to automobiliaus. Nuo 
sudaužymb 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. RYPKEVIČIŲ 
galite gauti apdraudas 

polisus 
APDRAUSTI:

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

Garsinkites “N-nose’’

Sudriko Krautuves
3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
3403-11 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 7010
Išparduoda geras prekes su didele nuolaida daug 'pi
ginus, kaip kitur, čionai rasite geriausius rakandus, PE
ČIUS, RADIOS, DULKIŲ VALYTOJUS, ACCORDIONUS. 

DIDELIS PASIRINKIMAS

$sh'es'

RGA Vieton Radios, Philco, 
Zenith, Grosley.

Kainos nuo $19.50 
ir aukščiau.

Maži Radios po $7.95
Seni Radio pataisomi ir 

išmainomi

Gražus Lietilviški Rekordai po .......... .....
. / ^Siunčiame į kitus miestus.

650 vienas

Nepa- 
Šaba-

14062—Spaudos Baliaus valsas ir
Rytiečių Meilė, A. šaban.ai.is- 
kas ir orkestrą.

14063—Nutilk Širdie— Tango ir
Kanarkų-Fokstrotas, A. šaba- 
niauskas ir ork.

14064—Veltui Prašysi—Tango ir
Rudens Pasaka, A šabaniaus- 
kąs ir orkestrą.

14065—Paskutinis Sekmadienis—
Tąngo ir Vy/ai Užkuri. A. ša- 
baniauskas ir ork.

14066—Ruduo Tnngo ir
.*■ miršk Mane—Valsas. A. 

niauskas ir ork.
3001— 7 .Pačios ir Daktars dai
na. S- Rimkus ir Budriko ork.

3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai, K. Pažarskas ir Budriko 
orkestras.

14014—Klausyk mylimoji ir Bur- 
dingierius praktikuoja, žiūro
nas ir grupė.

14021—Pas motinėle ir Gaspadi-
nės bankietąs, Žiūronas ir gr. 

14024—Nepamiršk manės, polka
ir įjevįlnis valcas, Instrumenta-

■■ lig- •> 4 v 1 - ,r ,<
14025—Sėdžiu po langeliu ir pas

Močiutę Augau. Krasauskienė 
' ir Volteraitė

14042—Užmiršai tėvų kapus ir 
Laivyne, Jonas Butėnas, bar.

26056—Visiem tinka, polka ir 
Sesutės Valcas. Katino ork.

26068—Eisim grybauti, polka ir 
Kareivėlis, valcas, Kauno ork

26072—Ukvei ir Senas Bernas.
Olšauskas ir Vanagaitis 

26074—-Ant kiemelio, polka ir
Pas Malūnėlį, valcas. Kariškas 
benas.

2608.0—Godelės ir Urėdas maiše,
Kriaučiūnas ir Vanagait’s

26085—Tevvnės polka ir Ku-Ku, 
valcas. Tarptautinė orkestrą .

26086—Nauja polka ir Bučkio 
valcas.

26087—Sibiro tremtinys ir Ber
nužėli nevesk pačios, J. 
skas.

2091—Agotėlės, valcas ir 
mas jaunimėlis, polka, 
orkestras.
Kalėdinės Atvirutės

Dėl patogumo krautuvė atdara nedėliomis iki 5 v. vakare

Olšau-

Links- 
šokių

Jos-F-Budrik,1™
3417-21 SOUTH HALSTED STREET
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 7010
BUDRIKO nedėlihis programas iš WCFL, 970 kil. stoties pasiekia 

visus lietuvius Amerikoje. Laikas 7:30 iki 8 vai. vakaro.
DALYVAUJANT SIMFONIJOS ORKESTRAI.

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina sii persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

OIL BURNERS po $2Q.5O 
(100 gal. Oil dyka?)

Anglių. Pečiai
Gasiniai Pečiai

po $14-50 
p° $29’5° 
iki 50

26092—Ant Marių Krantelio ir 
Prirodino Seni žmonės, Jonas 
Butėnas.

26095—Levendrelis ir Grybai,
Marė Strjuniskienė ir Petraitis

26096—-Močiutė, valcas ir Lietu
vaitė polka, Armonika ir klar
netas.

26097—Gaspadinė Razalija ir Jo- 
x nas pas Rožę. Stasys Pilka.
16098—Alutis ir žemės Rojūs ir 

Barborytė Nosį Trina, Stasys 
Pilka.

26099—Amatninkų daina ir O- 
buolis. Petras Petraitis.

26102—Kares Lauko ir Didmies
čio Polkos, Juozo Sasnausko 
orkestrą

26106—Ar žinai kaip gerai, pol
ka ir Mano Tėvelis, valcas, 
Sarpaliaus orkestras.

26107—Džiaugsmo Valcas
Kriaučiaus Prtlka, Petro 
liaus orkestras

16169—Kur Tas Šaltinėlis 
rodino Seni žmonės, 
Petrauskas.

16.173—čigonai • ir Vakar Vakarė
li, Pudriko radio orkestras.

16192—Trauk Simniški ir Ėjo
Mikas, polkos. Dirvelio ork.

16200—Seni, duok Tabokos ir 
Eiva boba Dupų Kult., Jonas 
Butėnas, baritonas.

16204—Polka “Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletai, Lietuvos dra
mos artistai.

16239—Dziedukas ir Tykiai, ty
kiai Nemunėlis Teka, Vyrų 
Oktetas

16261—Studento Sapnas ir Sve
tima Padangė, Stasys Pauras 
ir Giraitis.

16273—Kaukazo Vaizdelis, dalis 
1 ir 2. Lietuvos viešbučio ork.

16293—Tekėk Dukra 
ir Ar Aš He Jauna, 
kelioniutė.

16269—Aukso Miglos
Tu Mums Nedainuok, S. Pau
ras ir J. Giraitis.

ir 
Sarpa-

ir Pri*
Mikas

už čigono
Kast. Men-

ir Meilės

su Lietuviškais Pasveikinimais.

Chicagos Draugijų 
Kliuby Valdybos 

■ 1937- metams
HUMBOLDT PAKK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUDO VALDYBA 19J7 
METAMS: K. W aiški s—pirm., 3341

Evergreen Avė., tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. J’ierce Avė.; 
Anton Lungevicz—nut. rašt., 1814 

^Wabansia Avė., tel. Humboldt
2285; S. Buneckis—finansų rašt., 
3247 Bearh Avė ; A. Zillius^— ka- 
sieriv.-. 3327 Le Moyne St.; T. Ku
bilius--maršalka. 3222 Pierce Av.

ra$t., 
Fra n k 

4917

kasierius. 3159 Emeral I 
Frank Margcvidr*—kontrol.

UGYSTftS PA LA I M 1 N T O S 
[ETL'VOS Valdybos antraft i 1937 
metams: John * J tekąs — pirm., 
65‘’4 So. Rock'vell St.: Adam Sn- 
ba'tis—pirm, pagelb.. 1947 Strimr 
St ; G^sper Pakeltis—nut. 
4550 So. VVestern Avė.; 
Micklin. Jr—finansų rašt. 
So Kcmensky Avė.: Frank Meda- 
linski 
Avė.; 
rišt., 4348 So. Wnshtenaw Avė.; 
Frank Sherpetis—kasos globėjas, 
Maršalka—Antop šatkus; Trus- 
ttstai— A d m Subaitis, Anton 
Tamkeviče ir Peter Augustinas; 
Knygų revizoriai—Anton Tainke- 
vičo, Anton Gurskis ir Ben. Ja
kaitis.

'AUNU UEp’VtŲ AMERIKOJE 
I'APTIšKO KLH’BO VALDYBA 
1937 METAMS: J Rpta —pirmi

ninkas. 3267 So Halsted st.: P. 
Pužauskas—pirm, paarelb.. 3427 S. 
Halsted St.; S. Kunevičia — nut. 
raštininkas. 8220 So. Union Avė.; 
’F. Kasparas — fin. raštininkas, 
3534 So. Lowe Avė.; W. Dulevi- 
čia —kontrolės raštininkas. 812 
West 33rd St.: J. Balčiūnas—ka
sierius. 3200 So. Lowe Avė.; J. 
Malihauskas — Apekunas kasos, 
(>551 So. Callfornia Avė.; F. Ku
nevičia — Apekunas kasos, 3201 
Green St.; K. Valaitis—Apekunas 
Ligonių. 3306 So. Union Avė.; 
Laiko susirinkimus kas mėnesj 
pirma penktadieni. 7:30 vai. vak. 
3133 So. Halsted St.
Chicagos Lietuviu Auditorijoj.

DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis

— pirmininkas, 5648 So. Bishon 
St.. Chicago. TU., tel. Prosnect 
4524: Pranciškus Vinckus—pirm, 
pageli. 2713 Wešt 43rd St., Čhi- 
cago, III : Petras Budrecki—proto
kolų raštininkas. 3118 West Per- 
shing Road,' Chicago, III.; Mrs. 
Shridulienė-Severia —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzen Antanienė 
—kasos globėja, 2430 West 46th 
PJace, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken— kasos t ’^hėja. 7204 So. 
Rockwell St., Chicago. Ilk; Antua
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago. III.: Petras 
Tuskięvįęz — maršalka, 6939 So. 
•Washtenaw Avė.. Chicago. III.: Li- 
gąniii lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atsibuna kožna mėnesj 
kas antra sekmadieni nuo pirmos 
valandos. Antano Czesnos svetai- 

z nėję- 4501 So. Paulina St. ITel.
Pnulevnrd 4552), Chirapn TU

LIETUVIŲ JAUNIMO KULTŪROS 
RATELIO VALDYBA 1937 METAM:

Pirnrninkas—A. J. Povilonis, 3204 
S. Lituanica Avenue; Pirmininko 
pagelbininkas — Stasys Bagužis, 
3204 So. Lituanica Avė., Chicago, 
III.: Finansų rašt.—Elena Zasy- 
t«itė, 825 W. 33rd PI.. Chichgo, 
III.: Nutarimų rašt.—Al. Butkus, 
3500 S. Union Avė.; Iždininkas— 
Boleslovas Lekna. 8427 So. Litu- 
anicą Avenue; Tvarkdarys — 
Goniotisi Susirinkimai laikomi 
pirmų penktadienį po pirmo, kas 
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LIETUVIU TEATR. DRAUGYSTES 
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Pirmininkas—F. Aušra; Pagelbi
ninkas—Antanas Mitrauskas: Pro- 
tnkolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perrv Avė.; P-nia Stewart, 
5948: Finansų raštininkė; Anna 
Alleliunienė; Pagelbininkė—Jose- 
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Union Avenue: Joseph Kuzmicki 
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Martin česnavičius, Paul Stash- 
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Begi n—pirm, pagelbininkas. 3400 
So. Lowe Avė.; S. Kunevičia — 
nu ta r. raštininkas, 3220 S. Union 
Avė.; D. Gulbinas—fin. rašt., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas . 8400 So. 
Union Avė.;' P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas-*-maršalka. 3180 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne- 

, sj pirma trečiadieni, 7:80 vai. va
karo, Chicagos Lietuviu Auditori
joj, 8183 So. Halsted St
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Vaikų darbas

Mirties eleksyras
Agrikultūros sekretorius Wallace įteikė Atstovų 

butui ir senatui raportą apie “mirties eleksyrą”. Rapor
tas sako, jog iš viso nuo to nelemto vaisto mirė 93 žmo
nės. Be to, pabrėžiama tas faktas, jog eleksyro (“elexir 
sulfanilamide”) gamintojai visiškai jokių tyrimų neda
rė. Vadinasi, jie nepasirūpino išbandyti, ar tie vaistai 
yra žalingi, ar ne, nore tai buvo galima .labai lengvai 
padaryti, < ’

Tai nėra pirma tokia tragedija. Prieš kelis metus 
buvo kilęs didelis skandalas, kai nuo “radioaktingo van
dens” mirė keli žmonės. Tas vanduo buvo plačiai garsi
namas kaip “jaunystės eleksyras”.

Blogiausias dalykas yra tas, kad šiandien bile ku
kis šarlatanas gali paleisti j rinką nuodingą preparatą. 
Net jeigu nuo to preparato žmonės miršta, tai ir tuo 
atveju gamintojas, kaip sakoma, “sausas iš vandens” iš
eina: jis tik turi pasimokėti visai nedidelę pinigišką 
bausmę už klaidinimą žmonių. Vadinasi, už tai, kad 
etiketėje (“label”) buvo skelbiama netiesa apie vaistų 
savybes!

“Mirties eleksyro” pasėkos pagaliau pusėtinai išju
dino visuomenę, Yra daromas spaudimas, kad kongre*- 
sas išleistų naują maisto ir vaistų įstatymą, kuris galė
tų užkirsti kelią panašioms tragedijoms, kokia įvyko su 
“mirties eleksyru”.

Nepagrįsti priekaištai

Šiomis dienomis Nacionąlis .vaikų darbo komitetas 
paskelbė , raportą, kuris rodo, jog per pereitus metus 
vaikų samda pramonėje žymiai padidėjo* Raportas sa
ko, kad per paskutinius kelis'menesius vaikams tarp 
keturiolikos ir penkiolikos metų amžiaus buvo išduota 
keturiasdešimt astuoniais nuošimčiais daugiau darbo 
paliudijimų. Tai faktiškai reiškia, kad vaikų samda 
pramonėje padidėjo beveik dvigubai.

Komitetas yra pasiryžęs dėti visas pastangas, kad 
kongresas, jei jau ne šioje specialėje sesijoje, tai bent 
tuoj po Naujų Metų priimtų įstatymą vaikų darbui su
reguliuoti.

Kartkartėmis ateiviai Amerikoje yra puolami už 
visokius butus ir pebutus nusikaltimus. Pavyzdžiui, dau
gumas didlapių visada stengiasi užakcentuoti, kad štai 
toks ar kitoks nusikaltimas yra ateivio darbas,

Prasidėjo bedarbių šelpimas, čia ir vėl liko atkreip
tos atakos prieš ateivius. Girdi, ateiviai sudaro labai 
didelį nuošimtį tų, kuriuos reikia šelpti. Kokį iš tiesų 
nuošimtį tie ateiviai sudaro, žinoma, puolįkai niekuomet 
nepasirūpino paskelbti. Jie tik rėkė, kad iš visų ateivių 
reikia pašalpas atimti, nes šaliai jie sudarą didžiausią 
naštą. . . ’ ’

Pažiūrėkime dabar, kaip iš tiesų yra sunki ta našta, 
Fortune žurnalas pasiryžo surinkti tikslesnių davinių 
apie šelpiamus bedarbius. Na ir štai kas pasirodė: ben
drai imant, 1935 m, 86.5 puoš, visų šelpiamųjų sudarė 
tikri amerikonai, atseit,. Amerikoje gimę žmųnės; 10 
nuošimčių naturalizuotį piliečiai, ir tik pusketvirto nuo
šimčio ateiviai.

Iš tų duomenų kiekyienam bus aišku, jog priakaįš- 
tai, kad ateiviai sudaro didelį nuošimtį šelpiamųjų, yra 
visai Jje pagrindo. ,
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IŠ LIETUVOS
Lapt’s naikiną kurti 

nius. .
KAUNAS, — Pastebėją, kad 

pąakutiniuojy laiku Jurbarko, 
Labanoro, Seinų ir Ząrasų ąpy. 
linkės miškuose privisę daug pąYftdintąą; ‘Pėkųi Tau Sta- ItųkpmtJj gyvulių parodoj

MjjP* *

Užaakymo kalnai
Chicago je — paštu:

Metams-------------------------  $8.00
Pusei metų
Trims mSpęsląum
Dviem mfinęsiąnja
Vienam mėnesiui_____

Chicagoj per išnešiotojus;
Viena kopija —----------------8c
Savaitei --- -----------   18c
Mėnesiui _____   75c

{Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5,00
Pusei metu -------    2.75
Trims mėnesiams,__ _______  1.50
Dviem mėnesiams _________  1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpigta)

Metama ••••••* v • f. ?•••••••• • • • • •♦v? $8.00
Pusei metų 4.00
Trim? mėnesiam* 2.50
Pinigus roiMa siųsti pašto Jbfoney 

Orderiu kartu SU užsakymu.
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Kadangi kurtiniaikurtinių, 
krauna lizdus žemėje, tai la
pės prądėjusiojf ifęgailęątmgąi 
kurtinius naikinti. Kurtiniams 
nuo lapių apsąugųtį 
ministeris įsąkė
nistracijai tuose miškuose la
pes naikinti, šjąjp ųž lapių ipe- 
džiojimąs reik mokėt* o tuose 
miškuose medžiojant lapes f ne
reiks mokėti.

vakare dąu

jaunimo balsai, 
' ♦Tegyvuoja musų

STALINO GARBINIMAS

Dvidešimt metų revoliucijos 
sukakties proga Maskvoje bu
vo surengtas labai įspūdingas 
minėjimas. Dienos metu Rau
donojoje aikštėje įvyko kariuos 
menės paradas, 
giau kalį) du tn 
atątpvų iš visų Sovietų Sąjun
goj vietų susirinko į Maskvos 
DidžiąjJ teatrą. Apie taį, kįįp 
toą sukaktuvės praėjo, “Liet, 
žinios” paduoda iš “Daily He- 
roid” įtokį aprašymą:

riCaį J sceną savų komisa
rų apsuptas išėjo Stalinas, 
visas teatras taip ątuiže ir 
pradėjo jaukti Jr plotį, kaip 
patrakęs, Tačiau tarp to 
triukšmo ir rankų plojimo 
buvo girdėti šauksmai: ‘Sta
lių, Stalini Tegyvuoja Stali
nas!’

Visa auditorija plojo jr 
šaukė, komisarai plojo jr 
šaukė ir Pats Stalinas, kąįp 
paprastai, kukliai stovėda
mas antroje vietoje, .entu
ziastingai plojo. Visas šįs 
triukšmingas entuziazmas už
truko net penkias minutes,

Prasidėjus kalboms beveik 
kas' penkios minutės jas per
traukdavo isteriški moterų 
balsai iŠ ‘galiorkų’ ar lygiai 
isteriški 
šaukdami 
brangusis Stalinas!’

Tuomet kalbėtojas nusto
davo kalbėti jr pradėdavo 
ploti, komisarai atsistodavo 
jr pradėdavo i ploti įr paitš 
Stalinas atsistodavo ir pra
dėdavo ploti.

Kai aš -savo kaimynui ru
sui pastebėjau, kad man keis
tai .^atrodo toką plojimas pa
čiam, sau, jis paaiškino, jog 
Stalinas plpja ne savo ašvie
niui, bet jo atstovaujamai 
vietai.

Visos šios, kJęĮ^ip,QĮistracijQ^ 
rodo vieną nediskusuojamą 
faktą, kad šiandien visa So
vietų Rusija yra sukonęept- 
ruota viename asmenyje —*- 
Staline.

Galite tai pavadinti kąįp 
jus norite: diktatūra, vadiz- 
mp ar kaip kitaip. Tas stip
rios, galingos kūno sudėties 
vyras, žilstančiais tankiais 
plaukais, -žema kakta, dide
liais ūsais ir khaki spalvos 
iki kaklo užsegamu švarku 
yra visos bolševikų Rusijos 
galva, centras.

IŠ aikštės prieš Didįjį tę- 
utrą žmonės buvo išvaryti 
daug anksčiau, negu prasidėt 
jo sukąktųvių minėjimas.

Mąn važiuojant automobi
liu į tą teatrą, nepaprastu 
greičių iš už kampo ąkergąi 
musų ke|ią prašvilpė didejis, 
galingas automobijįs, kurį ly
dėję šeši klU ąųtpmųbiiiąi-. 
Mes vos nesusidūrėme. Vie
name tų automobilių, kuplo 
sienų negali kulkos pramušti, 
važiavo Stalinas, o kituose 
jo asmens apsauga.

Teąjte visas tas minėjimas 
užsitęsė beveik iki’ ryto ir 
tai bUYO nępapyąstąs akcen
tavimas Stalino darbų.

Kiekvienoje kalboje buvo 
saldžiai pabrėžiamas jo as
muo ir nepanrasti jo ątsiek|- 
mai Sovietų Rusijoje. Susi- 

, darė įspūdis, kad viskas, kas 
Rusijoje padaryta, yra pada
ryta Stalino.

Kiekvienas jo toks pami
nėjimas, nesvarbu koks nežy
mus, buvo £enkįąs aplodh- 
mentams, prie kurių prisidė
davo ir pats Stalinas/

Beveik kiekvienas didelio 
koncerto, kuris įvyko po kal
bų, programos dalykas bnyo 

Stalinui.
Rėpki šimtai Maskvos m°" 

kyklų vaikų, aprengtų bal
tais ir juodais drabužiais su 
raudonais kaklaryšiais, pui
kiai sudainavo -himną, kuris

line už laimingą gyvenimą’.
Dviejų šimtų muzikos in- 

strųmentų orkestras sugrojo 
meliodiją, kurios dainos žo-
džiai reiškė JStalinui pagar
bą.

žymiausios Sovietų aktorės 
deklamavo odes, kuriose iš
giriamas didysis vadas — 
tėvynės išgelbėtojas.

Mišrus operos choras su
dainavo ariją, kurios žodžiai 
buvo:

‘Stalinas yra garbingiau
sias musų kovotojas, mes tu
rime eiti Stalino keliu*.

^Žymiausia Maskvos operos 
dainininkė kartu su choru 
dainavo ‘Sostinės dainą’, ku-

„ rios kiekvieno posmo pabai
ga baigiasi:

♦Kai dainuoja Sovietų so- nų negalėdavo kulkos pramušti, 
stinės dainą, turi dainuoti važinėdavosi Capone ir kiti pa- 
Stalino dainą’. . “ skilbę gengsteriai.

Kaip Lietuvoje yra 
platinami gandai 
P ’ 

. ..... ....................... .. r> r—.. . .......... .
(Musų specialaus korespondento)

(Tęsinys)
A ’■

KAMEROJE ĮVYKDY-
TRECIOJI BAUSME*

r z

DUJŲ 
TA

Kąjp jau savo laiku buvo 
rašyta, šiemet liepos 23 d- 
Kaune kariuomenės teismas 
nubaudė mirties bausme su
valkietį Aleksandrą Mauru- 
šaitį, o Kostą Grįgaląuską 5 
metais sunk, darbų kalėji
mo.
' Ąl. Maurušaitis pripažin
tas kaltu ir nubaustas pagal 
B. St. 51 < str. (iš anksto su
sitaręs 'ir bendrai veikdą- 
ipąs), 129 str. 1, 2 ir 3 p. 
(kurstymas nugriauti esamą 
visuomenės t sutvarkymą, 
priešinimąsis valdžios atsto
vams), 145 str. 1 d. (grasi
nimas valdžios pareigūnams 
pareigų neiti-, 589 str. 2 d. 
4 ir 5 p,'-'(plėšikavimas, as
meniui s.inurtas ginklu), 563 
str. (padegimas), 453 str. 
(nužudymas), 455 str. 3 p. 
(nužudymas valdininko, ei
nančio tarnybos pareigas ar- 
bą dėl pareigų ėjimo), Yp. 
Valst. Aps. Įst. 14 §'2 p.

Maurušaičio gynėjas pada
vė Jcasaoijos skundą Vyr. tri
bunolui, bet Vyr. tribunolas 
tą skundą spalių 2 d 
svarstęs, atmetė.

ap-

Taigi, spalių 
U, jX-to fąrt'o kalėjime 
jų kameroje Maurušaičipi 
mirties bausmė įvykdyta.

du-

Galas tos žinutes išbrauktas, 
mat, čia buvo nurodyta, kas 
tame sprepdimo įvykdyjne tu
ri dalyvauti. O visame pasau
lyje visi žino, kad mirties 
sprendimų jvykdįnąpt butinąi

f

Homer Graber iŠ Minėtą! 
Poiiit, Wis., su savo telyčią, 
kuri buvo pripažinta 4-H 
jaunųjų ūkininkų Chicagoj

V

Audutorijoje vyraująs ele
mentas buvo jaunimas. Tuo, 
kaip man paaiškino, Šis mi
nėjimas buvo žymiai skirtin* 
gas nuo ankstyvesnių metų 
panašių minėjimų.

Tai leidžia manyti, kad 
Stalino populiarumas remiasi 
jaunąja generacija, kuri ne^ 
pąžino senųjų vadų ir uoliai 
prisideda prie kompani j os 
atvaizduoti Staliną, kaip nau
josios Rusijos kupeją ir tė
vą”. v /
Tai taip aprašo Rusijos dvi

dešimt metų revoliucijos su
kakties minėjimą A. L. Eastei^ 
mari, “Daily Herald” laikraš
čio korespondentas. Įdomiau
sias dalykas tame aprašyme yrą 
tas, jog reikėjo net septynių 
galingų automobilių, kad butų 
galima nuvežti Staliną į teatrą. 
Tai rodo, kiek iš tiesų jis yra 
♦‘mylimas”. Liūdno atminimo 
prohibicijos laikais Amerikoje 

'tokiais automobiliais, kurių šie-

PASIUTIMAS
(Rabies; Hydrophobia; Lyssa;

La Rage) *
Iš visų naminių gyvulių ir 

laukinių žvėrių šuva' turi silp$ 
niausią atsparumą prieš pasiu
timo mikrobus. Jis, vargšas^ 
dažniausiai jaįs apsikrečia, dau- 
giaųsįa serga ir miršfcą. Jis, tar
si koks niekadėjas, ir žmogų 
dažniausiai apkrečia, jį aprieda- 
mas. Bet reikia galvoje turėti, 
kad it kiti gyvuliai bei žvėrys 
nėrą' Visai laisvi nuo pasiutimo 
perų. Jie limpa prie arklių, kar
vių, vilkų, šeškų, lapių, paukš
čių, kačių ir kitų šiltakraujų 
gyvulių bei žvėrių. Ir ne visai 
retai atsitinka, kad vilkai žmo
gų aprieja. Ir sakoma', kad vil
kų apriejimas yra daug pavo
jingesnis, negu šunų, mat, iš 
šunų apritųjų miršta ne dau
giau, kaip penkiolika nuošimčių, 
o iš vilkų — ne mažiau, kaip 
keturiasdešimt nuošimčių] A- 
pie tris kartus daugiau.

Mėgiamiausia pasiutimo mi
krobų vieta yra smegenys. Jie 
ten apsistoja, įsigyvena, ulevo- 
ja, grabą gy vūnui kala ir duobę 
kasa'. Iš ten nervais (ne gyslo
mis, kaip buvo pirmiau many
ta) jie ateina į seilių liaukas, o 
paskui pasiskleidžia po visą bur
ną. Taigi, kai šuva žmogų įkan
da, arba aprieja, tai su savo 
seilėmis kartu ir pasiutimo mi
krobų žaizdoje palieka.. Dabar 
mikrobai keliauja į smegenis, 
kur jie tuoj įsikuria ir įsigyve
na. O žmogus, dažniausiai už 
keturių ar penkių savaičių pra
deda jausti jų darbuotes pasė
kas. Bet yra atsitikimų, kad ap
rietieji pradėjo sirgti už dvie
jų savaičių nuo įkandimo, o yra 
ir tokių, kad susirgo tik po tri
jų, šešių arba net ir dvylikos 
mėnesių. Maitome, kad pasiuti
mo mikrobai ne visuose lygiai 
greitai įsigyvepa ir pragaištin
gą darbą varo, čia, žinoma, pa
reina nuo mikrobų aktualumo ir 
aprietojo atsparumo. Paskui, 
pareina ir nuo to, kokią vietą 
šuva perkando, Jei veidą, galvą, 
ranką, tai liga pasirodo grei
čiau, jei kitur, tai lėčiau. Q jei 
ten, kur yra drabužių, tai kar
tais ir visai nepasirodo; mat, 
seilės pasilieka drabužiuos. Vai
kuose paprastai pasirodo grei
čiam O kai dėl paviršutinės 
žaizdos, itai ji pati per savę už
gyja, žinoma, jei nepradeda pū
liuoti.

Pasiutimo simptomai yra ne
jaukus, baisus. Visų pirmiausia 
ligonis jaučia lyg ir kutenimą, 
tirpimą, menką skausmą apie tą 
vietą, kur buvo įkąsta, paskui 
jo dvasia nupuola, galvą skauda 
ir valgyti nebenori., Toliau pa
sidaro neramus, miegoti negalįs 
ir ima rūpintis ateinančiu pa
vojum. Jautrumas pakyla, ir jis 
bijosi šviesos, garso arba bile 
kokio triukšmo. Skundžiasi žmo
gus, kad sunkų nuryti. Tempe
ratūrą pakyla, pulsus pagreitė
ja, o balsas pasidaro duslus, 
mat , gerkle pabrinksta. 
Taip bųna per vieną arba dvi 
dienas, Pą§kui ligonis ima la
biau nęrįmauti: garso, oro sro
vės, o ypačiai vandens jis iš to
lo bijo; mat, mažiausias triukš
melis, dar labiau vanduo, labai 
skaudžiai trauko jo geik’-ės ir 
visos burnos muskulus ir kan
kinte jį kankina. Seilės drimba 
iš burnose nes nuryti jų nebe
gali, ir dažnąi įpuola į mapijos 
priepuolius. Tada gali būti pa
vojingas, Bet kai priepuolis per
eina', dirksniai'atsileidžia, tai li
gonis bųna ramesnis įr protiš
kai atrodo sveikas. Taip pasi
kankinęs flieną, dvi arba tfis, 
tampa suparalyžiuotas ir, sąmo
nės pebeąitgavęs, pasimiršta per 
keletą valandų. Visa liga papras
tai užsitęsia keturias arba pen
kias dienas. z

Parąnt skrodimą ir mikrosko-

m i r-turi dalyvauti prokuroras, 
ties sprendimo reikalavęs, ka
lėjimo viršininkas, kartais ku
nigas.

Taigi, kas šiame nusimano, 
tam kaip maiše ylos nepaslėp
si. Juk tai visiems aišku. Bet 
už šitokį pranešimą Lietuvos 
Žinios savo laiku negalėjo iš
eiti, nes tas vietas turėjo iš
skusti, Ir, žinoma, dienraštis 
laiku nepasirodė. Visi ėmėsi 
teirautis, kas čia tokio įvyko. 
Išėjo laikraštis. Skaitytojai, 
pamatę išskustą vietą tuoj su^ 
prato kame reikalas ir, žinb- 
naa, vėl naujos kalbos, vėį nau
ji išvedžiojimai, o čia dar Lie
tuvos Aido <4oji “gudri” pole
mika su XX amžiumi sudarė* 
tikrą , dienos sensaciją. Norėta 
šitą mirties sprendimą kažkaip 
tylomis apeiti, ir štai veik lik 
dėka Lietuvos Aido tai visa 
labai plačiai išaiškėjo ir svar
biausia paaiškėjo, kad Mauru
šaitis yra sušaudytas* už daly
vavimą • Suvalkijos ūkininkų 
sambūryje.

Bet dar daugiau, Lįetyvos 
Aidas lyg“ tyčia išpūtė ir in
žinieriaus Račiukaičip bylą. Be 
to, iš tos polemikos paaiškėjo, 
kad dienraščiai turi mokėti ir 
žinoti, kaip ir kurioje vietoje 
dėti įvairias žinutes, kad jos 
Lietuvos Aidui nekristų per
daug į akis!

Lietuvos Aido bendradarbiai 
turi gerus pagelbininkus cen
zorius, bet, matyti, ir jais ne
labai patenkinti, kad šitaip už
sirūstino ant XX Amžiaus, ku
ris buk tendencingai sugretino 
tas žinutes.

Jau, matyti, Lietuvos Aidas 
įr savo šešėlio bijo. O kas taip 
Jąbai bukštayja? tai reikia ma
nyti, kad nervai ne visai tvar
koje.

Tai vįęai nenuostabu, kaip 
reikia gintis ir įrodįnėti, už 
ką žmogus nuodijamas, šiokie 
atsitikimai nervus gąjį paveik- 
ti. ■ .

Bet iš viso Lietuvos Aidui 
labai nedera su XX amžiumi 
pyktis. Juk visa taip išrodo, 
Rad Vieni kitus gal į svečius 
pakviesite, 0 juk ta j tjutų neh 
patogu, jei dabar labai sm0- 
pyktumėt, paskui vėl už bep- 
dro stalo sėsti,

. (GAfcA$)

Illinois prekybos komisija 
įsakė valstijai praplatinti gele
žinkelio patiltę prie 52 Avė. ir 
Ogden Avė., Cicero.

< r '• ♦

piškai egzamihuojant svarbiau
sius lavono organus, surandama, 
kad pasiutimo mikrobai dau
giausiai žalos yra padarę cintri- 
nėj nervų sistemoj. Kepenų, 
inkstų, blužnies ir kitų organų J 
j įe visai neliečia. Pagaliau, jie ' 
dar nėra mokslui gerai žinomi. 
Jie daugiausiai pažįstami iš jų 
veikmės ir davinių, būtent ser
gančiųjų čįepijimo ir pasveiki
mo, žinoma, jei anksti pradėta 
čiepyti.

Dabar apie išsisaugojimą jr 
gydymą, šita liga, iš tikrųjų, 
turėtų būti didelė retenybė. Juk 
šuva jau nebėra laukinis žvėris. 
Ne, jis yra' geriausias žmogaus 
draugas. Tik,-.žinoma, reikia jį 
gerai išauklėti ir paskui valdyti. 
Kiekvienas šuva, jeigu jis lei
džiamas laukan, sakau, iš namų 
j gatvę arba alėją, tai būtinai 
turi būti su snukiniu (apynas
riu). Tada jis niekam skriaudos 
nepadarys. Bet ir tai gali vie
ną kitą vaiką išgąsdinti ir tė
vams rūpesčio padaryti. Todėl, 
rodos, butų geriausia, kad pa
laidų šunų gatvėse ir alėjose vi
sai nebūtų, žinoma, šunų savi
ninkai to laisva valia niekados 
nepadarys. Ne! Jie paprastai y- 
ra‘ labai dideli savimeiliai, ir 
jiems jų šuniukas yra daug mie
lesnis daiktas, negu kaimynas 
ir jo vaikai. Tai faktas! £ia tu
ri žiūrėti miesto vyriausybė, 
kad visokių savimeilių šunes 
po gatves “nebomautų”, žmonių, 
ypač vaikų, negąsdintų, o jeigu 
pasiutę, neapriotų. Taip yra da
roma Anglijoj ir Vokietijoj, ir 
ten žmonių apriejimas yra ne
girdėtas atsitikimas, o čia kas
inėtai tukstaničus žmonių šunes 
aprieja ir kelios dešimtys aprie
tųjų pasimiršta. Pavyzdžiui, 
Chicagoj, per 25 liepos menesio 
dienas (pereitų metų) -šunes į- 
kąndo 1400 žmonių, iš kurių 
trys mjrė. Bet ar nors .vienas 
tų šunų savininkas buvo areš
tuotas ir nubaustas? Nieko pa
našaus! Politikieriai taip giliai 
nuklimpę grafto ir korupcijos 
dumble, kad neturi kada iš
leisti nei atatinkamų įstatymų, 
nei juos inforsuoti, jei ir išlei
džia. O šunų savininkai, be 
bausmes, patys savaimi nesusi
vaidys ir savo šunų nesuvaldys. 
Tai aišku, čia miesto vyriausy
bės reikalas ir darbas.

Pastebėjus šunį, kad ‘"jam ne 
visi namie”, reikia jį pririšti, 
nuo žmonių atskirti ir stebėti, 
kas toliau bus. Jeigu neina ge
ryn, bet, priešingai, blogyn, tai 
reikia šaukti sveikatos departa
mentas ir paduoti tyrinėjimui. 
O kai šuva įkanda, tai kuo grei
čiausiai reikia eiti pas gydyto
ją, šuva turi būti raportuotas 
sveikatos departamentui, kuris 
jau padarys kas reikia. Ligos 
gydymas — serumo švirkštimas 
— juo pradedama anksčiau, juo 
geriau, Bet šitas darbas išimti
nai priklauso gydytojams ir 
sveikatos departamentui.

Dar žodis. Kol Chicagos mies
to gatvės ir alėjos Šunų pilnos, 
tai ir dideliems ir mažiems pa
tartina nagų prie šunų nekai
šioti ir jų neglostyti. Blogiau
sias paprotys yra motinų, ku
rios, eidamos su vaikais šali
gatviu, pamatę šunį, ima jį šne
kinti,’ o Vaikai, žiūrėk, jau ir 
kiša rankutę paglostyti. Bet 
daug atsitikimų buvo, kad glos
tomas šuva tik kapt ir perkan
da vaiko ranką arba koją. O 
pąskui pasirodo, * kad tas šuva 
pasiutęs

Dr, šeštokas Margerįs

Žuvo Gaisre .
/ • w o

Negras Jqhn Cook, 45 m., 
žuvo gaisre, kuris buvo kilęs 
jo bute 1384 Jefferson St., nuo 
perdaug kąrštos krosnies. Jo 
Žmona irgi gal mirtinai apde-
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VALDYBA; P. MII.LER, finansų seki storius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vjce-prezidentas P. GĄLSJCIS, triistisas u
V. MAUKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trusUaaa.

DR. MONTV1DAS, pr-joą Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P

TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
. VĄRKALA, Draugijos Auditorius,

Dar 11 Dienų

Konkursantai, kvotos, Įrašyta narių
NARIU ĮRAŠYTA

, KONKURSANTAI MIESTAS KVOTA NARIŲ

Petras Martinkaitis-Senas Petras ......... Chicago .... 200 ............148
Benediktas Vaitekūnas ....................... Chicago.... 200 ... ........140
Frank Bulaw ................................... ..... Chicago ....200...........  68/
Vincent B. Ambrose ..................... .. Chicago .... 100 ............ 64
Stasys J. Petrauskas (kvota baigta) Rockford.... 50............ 55
Kazimieras Jokubka ........................ .... Chicago .... 50 ... ........ 49
Stasys Jūrei s ................................... .. Roseland .... 50 ... ........ 45
Joseph Augaitis (Kvota baigtą) ........... Cicero .... 20 ..... ...... ,30
Adomas Markūnas .......................... .... Chicago .... 40............ 22
Joseph Ascilla ................................. ..... Chicago .... 35 ............ 33
George Izbickas....................... ..............Harvey25.... .....24
Marion Ascilla ...:............................ ..... Chicago .... 35 ............ 26
P-lė Suzana L. Gabris...................... ,Waukegan.... 35 ...... 15
Antanas Vesbaras ......................... . ....... Cicero 20 ............ 18
Antanas Steponaitis . ............. ....... .......... Gary20............ 12
Thomas Šalkauskai (kvota baigta) .... Chicago .... 20 ...........  26
Stanley Statkeyich (kvota baigta) ....... Racine.... 12........... 15
John Šiužąs .................   Chicago 20........... 11
Kazys Steponavičius .............................  Chicago ..100..........  11
Petras Galskis ..................................... Chicago —, 20  ......J. 11
Juozas Albauskas ................... Chicago Heights ... 20........... 12
P-ia Ei. Norgailienė (Kvota baigta) Chicago 15........... 15

Kvotai trūksta ...............................  t.... 1,670

Alex Ambrazevičius ........................... ..... Chicago.... 35...... . 10
P-le Jennie Laurel ...... ................... Waukegan.... 15...........11
Louis Antanavičius ......................... ..... Chicago.... 15.......... 8
John P. Grįciunas .......................... St. Charles.... 20........... 13
Petras Lapenis .... ...... ...... . ............. __ Chicago.... 15....... . 12
P-le Joseph i ne Miller................. ...... .. Evanston.... 24...........9
Povilas Milaševičius ........ . .... Chicago.... 15....... . 13
Stasys Mockus................................... ...... Raęine..,. 15........... 10
Antanas L. Skirmantas .................. .... Harvey.... 25...........11
P-lė Aldona Miller (kvota baigtą) .... Chicago.... 10........... 10
Peter Giniotis .................................. ___ Chicago.. ..15........... 5
Jonas Ascilla ..................................... ........ Cicero.... 15..'......... 5
P-lė Antoinette Kacevičius ............. ..... Chicago .. 10.......... 5
Antanas Stankus ............ ................ ..... Aurora.... 15........... 4
P-ia Petronėlė Markauskas ........... ... Chicago.... 12........... 6
Jonas Cinikas .....v............................. ...... Cicero.... 10........... .5
Chester Prakurotas ......... ................ ......... Gary.... 10.......... 3
Adolph Kaulakis ........ ................ . .... ..... Chicago ., 10.......... 8
Vincas Česnauskas .......................... Springfield.... 25........... 6
Jonas Kuolas ........................   Indiana Harbor.... 25..... ....> 3
Joseph J. Žukas ............-................ .... Chicago.... 10........... 4
Albinas Rudinskas ....,................... . ........ Cicero.... 15........... 2
Walter Turner ................................. .... Chicago.... 10........... 2
P-nia Teresė Viltrakis ............... . ..... Chicago .. '10.......... 2
Peter Rapševičius ............................ ..... Chicago.... 10 .. ........ 2
Jonas A. Sinkus ............................ ..... Chicago.... 10—;........ 2
P-nia Anna Mittskus .................... ... Chicago .... 10........ . 2
Andrius Naikelis .4......................... .... Chicago.... 10....... . 2
John A. Grakey .............................. ......... Gary.... 10........... 2
Frank Klikna .................................... ....’ Chicago.... 10........... 3
P-ia Milda Vaivada .................. ....... .... Chicago.... 10........... 2
Juozas Laurinas ............................... .....  Aurora:... 10.......... 2
Jopas PateliunUs (kvota baigta) ... .... Kenosha.... 2Q........... 20
P-lė Anna Karėta................................... De Kalb.... 10 .. ........ 2

P-nia Julia Luketis ..................... Springfield.... 10........... 2
Narių ne kon-tų kvota kolonijose ir Chicagoj 603.......... 232

Aplamai naujų narių kvotą konkurse ............. ..... 3,000
Konkurse nąujų narių įrašyta ..... 1,330

Atseit, jau mes prie slenks
čio gruodžio 11 dienos. Dąr vie- 
nioliką dienų sunkaus darbo— 
vėliau bus galima nprs laiki
niai atsikvėpti. Ypačiai sunkaus 
darbo dienos yra musų drau
gams konkursantams, kurie turi 
savo kvotas nariais išlyginti, 
Aplamai, visiems Draugijos na
riams, kuriems rupi vieną an
trą narį Draugijon įrašyti, šios 
dienos' yra svarbaus darbo die
nos.

Galima drąsiai sakyti, kad 
mažiausia penki šimtai narių 
Chicago j e ir apylinkėse yra su
interesuoti naujų narių įrašy
mu ChicagPs Lietuvių • Draugi
jon. Neįskaitant penkias de
šimtis konkursantų, dar bus 
a.pie poras šimtų, kurie prigelb- 
sti savo draugams konkursan
tams kvotas išlyginti, o dar yra 
keliolika šimtų, kurie patys rū
pinasi narių įrašymu, kad ga
vus tikietą bankiętan. Be abejo, 
šitokiai mjlžininškai armijai 
veikiant, darbas yrą šiito laiku 
pilnai įsisiūbavęs.

Kiek bus įrašyta narių per 
šias 11 dienų, tai sunku atspė
ti. Kad bus įrašyta-’keliolika 
šimtų,'tai apie tai dviejų nuo
monių būti negali. Tą bus ga
lima žinoti tįktai. gruodžio 11 
d., bankieto dienoje, i •

Septyni konkursantai jau iš
lygino kvotas, dvidešimts sep
tyni konkursantai yra visai ar
ti kvotų išlyginimo apie kitus, 
nedaug ką galima . pasakyti—, 
paskutinės darbo dienos paro^ 
dys musų konkursantų sėkmin
gą veiklą.

—J. Mickevičius

Anna Jocius
v ) /

P-lė Anna Jocius,, žymi Ke
nosha dainininkė, dabar nare 
Kenosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos. Pravartu pažymėti, 
kad p-lė Auna Jocius bt/s akty
vi narė šios > organizacijos, ypa
čiai meno srityje.

Baigė Kvotą

Thoipa^ ^alkauskaą
Šis musui darbštus konkur- 

santas, Thomas Šalkauskas, 
baigė savo kvotą su kaupu, bet 
dar jis dirM, pasiįrus aukš
čiau. P-nas Šalkauskas parodė 
daug sumanaus -aktyvumo kon
kurso darb*ė.E1‘ 1

* . -____U_____ ;-------

Iš Rockford 
Padanges
Gerb. Juliui1 Mickevičiui, 
Konkurso Vedėjui.

Gary Vėl 
Progresuoja!
Gerb. kon. vedėjui-—
Juliui Mickevičiui:

Perskaitęs konkursantų ka
tegorinius paskirstymus, kurie 
gali užbaigti kvotas, o kurie ne, 
savą vardą radau ąntroje kate-, 
gorijoje prie konkursantų, apie 
kurių kvotų išlyginimą konkur
so vedėjas abejoja.. Well; tai 
mąno asmuo, taip sakant, buvo 
Įžeistas, o įžeisti žmonės pa
prastai Įeš|w bu'dų atkeršiji
mui. Keršto dėlei nutariau nei 
gulti, nei valgyti, kolei savo 
kvotos neišlyginsiu.

P. S. 1. Kiekvienas konkur$antas baigęs nustatytą kvotą li
gi konkurso bankietui, kuris įvyks gruodžio 11 d., turės progos 
gauti vįeną iš trijų stambių dovaną minėtame bankiete. Visų 
konkursantų prašome suaktyvinti savo .veiklą konkurso darbe, 
stengtis išlyginti kvotą ligi gruodžio 11 d. 1937.

2. Visi nauji nariai, įsirašę Draugijon nuo vasarlp 1 d. iki 
gruodžio (Dec.) .11 d. š. m., gaus tikietą vertės $2.50 nemoka
mai į Draugijos Triumfo Bankjetą, kuris įvyks gruodžio d., 
Amalgamated HalL 333 S. Ashland Boulevard. Taipgi j minėtą 
bankietą gaus tikėtą nemokamai visi tie Draugijas nariai, ku
rie įrašys naujų nąrty.

3. Nariais priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo |5 
iki 48 metų amžiaus. Galima įsirašyti Draugijon per iųusų kon- 
kursąntus; per firaugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai 
į Draugijos ofisą. Ofisąs atdaras pirmadieniais nito 9 ryto iki 
5 vai. vakarą; ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro; sek
madieniais nuo 9 ryto iki Ival. popiet

'Sukėliau toĮq triukšmą po 
visą Gary, kad mano draugai 
ir priešai visi \kąip vienas su
bruzdo teikti paramą, kad ma
no Į^vota ligi bąnkiętui butų 
išlygintą. Taip j aš nesu antros 
kategorijos žmogus, mano kvo
ta bus išlyginta ąu‘ kaupu iki 
bankieto cĮienai. °Please, take 
ipe put” įš antros kategorijos, 
□•padėk j pirmą, o kitaip aš su
pyksiu.

Sų gerais linkėjimais 
Ą. Stępopąitis? Gary, Ind,

N-ųą Ifpn. vedėją: Klausau 
kon. A. Stepopąičio įsakymo. 
Jūsų Jvaręlą statau prie pirmos 
kategorijos. Lauksime kvotos 
išlyginimo. .

šių dviejų konkursantų na
rių įrąšymo kvota yra po du 
šimtus narių. Ligi gruodžio 11 
d. kvotos nariais turį bųt išly
gintos. Dabar kyla klausimas, 
ar šie du konkųrsąntaį, tai yra 
Senas Petras-Martinkaitįs ir 
“dėdė” B. Vaitekūnas turės ga* 
nėtinąi jėgų kvotą išlyginti? 
Vienam ir antram, aplamai irm 
ant, trūksta po 50 narių. At
rodo, kad bus gana sunku jiems 
kvotas išlyginti. Fizinius nega- 
limumite jtvotąi išlyginti suda
ro J udvieni laiko stoka. £et, 
žinoma, abu juodu turi plačią 
pažinti lietuvių' visuomenėje, 
turi didelį skaičių gerų draugų 
ir pažįstamų, tad neg^i^a sa
kyti tikrai* kad juodu šios spra
gos negalėtų užtverti. Bet jei 
judviem ligi gruodžio 11 d. pa
sisektų kvotas išlyginti, tai ban- 
kieto vakare reikėtų klotį lau
rus jų garbei.

Atseit, musų draugas C. J. 
Miller smaginasi tolimoj Flo
ridoj. Linkim jam smagiai 
praleisti atostogas.

Na, o kaip su St. Char
les ir Aurora?

Konkurso vedėjas, gana tan
kiai /sapn/uo$ apie šias dvi 
kolonijas. Jis prisibijo, k!ad 
kartais sapnas nereikštų ką 
nors blogą, čia, žinoma, blogas 
gali būti tiktai vienos rūšies; 
šių dviejų kolonijų darbuoto
jai gali apsirgti neveikios liga. 
Jei šią nelemta liga jie apsirg
tų, tai butų sudie jų kvotų iš- 
lyginimui.

Butų dafug geriau, kad kon
kurso vtodėjo sapnki reikštų, 
kad šių dviejų kolonijų dar
buotojai rūpinasi savo kvotas 
išlyginti ir jas išlygins. Well, 
Grioiunai, Staukai ir Laimi
nai—- marš į darbų, parodykite 
savo veiklos galybę. Lauksima,

springfield kon. V. černauekus 
įrašė:

Antanas Laukžemis
Juozas Skinkis
Julius Sakąlas

Harvey ta. A. L? Skfriųontąs 
įrašė:

Frank Potrykus
P-lė Emile Viltrakis
P-nia Adellia Meskun
Pot Unik

Kon. Peter Lapėms įrašė:
P-nia Olga Lapenis 
Kazimieras Rumbutis

P-nia Ona Makauskas 
Antanas Umbras 
Joseph Nekrošius, Jr. 
P-nia Zofija Urbonas 
N. N.
P-nia Anna Valaitis

Harvey, III.
Harvey Lietuvių^ Kultūros 

Draugijos (Chicagos Lietuvių 
Draugijos Skyriaus), susirinki
mas įvykč lapkričio 13 d., p. 
J. Semetavlčiaus svetainėje, 
15609 So. Halsted StJšiame su
sirinkime Jbuvo paminėjimas 
vienų metų sukakties nuo įsi- 
kųrimo Harvey Lietuvių Kul
tūros Draugijos. Pirmininkas 
J. Izbickas atidarė susirinki
mą. Skubiai perskaityta tari
mai praeito susirinkimo, išklau
syta valdybos ir komisijų ra
portai. Biznio komisiją rapor
tavo, kad balius įvyks sausio 
15 d. Valdybos ir komisijų ra
portai priimti.

Gerb. Tamstą:
Jums jau žinoma, kad mano 

naujų narių. .įrašymo kvota yra 
seniai baigta, tačiau, pailsėjęs, 
nusitariau žygiuoti dar toliau, 
nusitariau ligi bankietui įrašyti 
dar 24 narius, taip kad butų įra
šyta nemažiau* 75 nariai.

Manau, kad gerbiamam kon
kurso vedėjui yra šiek tiek ži
noma mano darbuotė praeityje 
kituose organizacijose. Teko sėk 
mingai organizuoti lietuvius į 
politinę partiją; teko būti inici
atoriumi ir su pasišventimu 
veikti kultūrinėms organizaci
joms; teko dirbti vienai frater- 
naliai organizacijai ir joje vai
dinti gana svarbią rolę, kuriai 
daugiau’ dviejų šimtų narių bu
vo įrašyta. Bet niekuomet ne
sijaučiau savyje tokio gilaus 
pamėgimo ir rimtaus pasiten
kinimo, kaip kad dabai’ vei
kiant Chicagos Lietuvių Drau
gijai.

Malonu yra dirbti dar ir to
dėl, kadangi šios kolonijos lie
tuviai' nuoširdžiai pritaria šiai 
organizacijaiv Taipgi duoda ne
maž man malonumo vpikti, tu
rint sau tokius uolius bendra
darbius kaip pp. Bronis Vasy- 
lius, p-įiia Vasylięnė, Juozai 
BacevĮęius, Antanas Jakubka 
ir visa eile kitų, kurie yra tam
priais koopęr uoto jais įr talki- 
nipkąjs Jšįos organizacijos ap- 
gpiimė nariais, šios visos ap
linkumos priduoda man ypa
tingo malonumo siękti prįę už
brėžto tikslo—skaiįilinti nąrrąįs 
Chicagos Lietuvių Draugiją, o 
podraug Ročkford Lęituvių 
Kultūros Draugiją.

Su pagarba
r S. J. Petrauskas

Išrinkta, du delegatai į Lie
tuvių Kongreso konferenciją, 
kuri įvyks gruodžio 19 d., Chi- 
eagoje. Delegatai J. Izbickas ir 
A. L. Skirmontas.

Baigiant susirinkimą, pradė
jo rinkti svečiai iš Chicagos: 
Dr. A. Montvidas, J. De’gutis, 
P. Galskis ir Milaševičius. Ki
tų svečių pavardžių neteko su
žinoti. čia paminėti vardai, tai 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
valdybos, nariai. Pasibaigus su
sirinkimui, buvo pakviesta 
Draugijos valdybos nariai trum
pai pakalbėti. Dr. A. Montvi
das tiksliai apibudino Harvey 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
įsikūrimo svarbą: drg. Galskią 
ir Degutis palinkėjo organiza
cijai sėkmingo gyvavimo.

'Pasibaigus susirinkimu1! ir 
kalboms, nariai ir svečiai buvo 
pakviesti prie valgiais ir gėri
mais apkrautų stalų—pasistip
rinti. Laikas ėjo smagiai, links
mą!—visi draugiškai svečiavo
si. A. L. S.

Kenosha, Wis.
Kenosha Lietuvių Kultūros 

Draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyks trečiadienio vaka
re, kaip 7:30 pp; Velvikių na
me, 2001-41st St., Kenosha, 
Wis,

Kenosha Lietuvių Kultūros 
-Draugijos choro pirma praktika 
įvyks ketvirtadienį gruodžio 2 
d. 7< vai., vakare, Burgėr sve
tainėje, 49|5 Seventh Avė. Vi
si mu^ikps bei dainos mylėtojai 
kviečiami įsirašyti choran.
Teklė Pąbarškienė, sekretorius

Laiškas iš Gražiosios 
Floridos

B-nas J. C. Miller iš Evan- 
ston, prisiuntė atviruką iŠ St- 
Pctąrsburg, Floridą, p. Povilui 
MiHeriu‘i, Chicagps Lįętųvių 
Draugijos sekretoriui., Sako, 
kąd oras ten šįltąs,' malonus,—* 
girdi, gyvenk ir nor0k ir| dar 
prie progos gpjfy suloŠĮc. Tai 
viskas |<as žmogaus “greikų” 
pilnam kunui yra reikalinga.

Nauji Nariai

Pavieniai Draugijos nariai įra-
& šiucs narius:

Stanley J. Mitchell įrašė p-
nią Stautis

Alex Jankevįch įrašė Paul
Dapkų

Mike Senko įrašė p-nią Ju
lių Matulis

Mike Senko įrašė p-lę Stella 
Matulis

Mike Senko įrašė Peter Bu- 
sęiką

Mike Senko įrašė Albin Buk
onis, Jr,

■ Mickevičius įrašė John Re- 
kosh

P-nia Jennie Zymont įrašė 
p-nią. Anąą Jankus

Mike Rodowich įrašė p-nią
Anną Naglis

Mikas Krikščiūnas įrašė A- 
dolph Gillis.
Cicero kon, Kaz. Jokubka įrašė:

P-nią Eugenia Lu‘cas
Stanley Lucas

Kon. Senas1 Petras įraše:
P-nia Frences Ramonauskas
John Ramonauskas
John Barškietis
Charles Guss
P-nia Julia Geniene
Leonas Nekrošius

Kon. V. B. Ambrose įrašė:
P-lė Aldona Matulis
Frank Matulis
P-nia Ona Šileika
Frank Jacob
Ų-nią Domicėlė Aidukas
P-lė Helen Marųuardt f

Kon. B. Vaitekūnas įrašė:
Joseph Urasky

\ P-nią Kastancija Vaivada
Charles Baltas
K*azimieras Šatkauskas
Peter. Green
Tony Barsteika
P-nia Barbara Ramanauskas

Kon. Thomas Šalkauskas

George Valaitis, 6550 So Ke- 
dzie avė. P-nai Valaičiai yra 
Marąuette Park biznieriai, čia 
pažymėtu adresu užlaiko rub- 
si u vykia—siuva naujas drapa
nas ir senas padaro kaip nau
jas. Reiškia čia randasi—Tai- 
lor ir Cleaner.
Jion. St Jurčis įrašė:

P-nia Kaži u nė Kaspar 
P-nia Veronika Zekis 
P-nia Anna Dovidenas
John Kadoshius, 3601 So. 

Lowe avė. šis jaunuolis su sa
vo tėvais užlaiko taverno biznį 
čia pažymėtu adresu. Nariams 
verta prisiminti.
Waukegan kon. p-lg Suzana L. 
Gabris įrašė:

Frank Ashmus, 719-10th St., 
North Chicago, III. čia pažy
mėtu adresu p. Frank Ashmus 
užlaiko gražų taverną. Smagus 
ir mandagus žmogus, gerai vi
siems vietos lietuviams pažįs
tamas.

Kon. Alex Ambrazevičius įrašė:
P-lė Elzbieta Gredąliutė 
Vįncent V. Vasys

Kon. Joseph Ascilla įrašė:
P-nia Fra neės Yuška .........
Charles Yuška
P-lė Violet Budrick
P-nia Rose Cherry
P-lė Catherine Jariauskas

VVaukegan kon. p-lė Jennie Lau- 
rel įrašė:

P-nia Estelle 'Laurel
P-nia Marcele Norkus

Harvey kon. Geo. Izbickas įra 
Še:

P-nia Helen D. Reichert
Silvester Vozniakas 

P-nia Helen E. Sauch 
John Sauch
Johanna Mary Smith

Kon. p-lė Josephine Miller įra-

Paul Gintautas
(Bus daugiau)

KOLONIJŲ KVOTA NARIAIS

Miestas
Cicero (kvota baigta)
Melrose Park ............
St. Charles ,..............
Roseland ........... ... (Kvota baigta)
Kenosha tkvota baigta) ......... .*.....
Waukegan .......................................
Gary • .............................................
Harvey .................... -..... -.............
Aurora ..... ...................... .
Chicago Heights .......................... ....
Rockford (kvotą baigta) ............
Indiąną Harbor ..... -.......................
Bacine ................... (Kvota baigta)
De Ka|b ................... ......... .  ..........
Springifeld ..............................1......

Post Sęriptum:

Narių kvota 
...... 100....... ’

69 ........
70 ........
75........
50........

50 .;......
35.........
45........

35........
20...... .
50........

25 .........
80........
10........
35........

Įrašyta narių 
.......... .100 
............  59 
........... . 63 
............  75 
............  50 

23 
........... 27
............  35 
............ 21 
............  12 
............. 50

1. Cięęruį kredituojami tiktai tie nariai, kurie bus Cicero 
gyventojai. Rpąelandųi — kuriuos įrašys kon. Stasys Jurgius ir 
kiti. roselandięčiai.

■ • * *'• v*“1 i w

2. Kiekviena šių kolonijų turės progos gauti vieną iš dvie
jų dovanų — konkurso bankieto vakaru jeigu ligi gruodžio 11 
d. išlygins kvotą nariais. Konkurso Bankiete, Lietuvių Kultūros 
Draugijų pirmininkai trauks balotus savo kolonijų laimikiui.
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Diena,Iš Dienos

atsilankyti į Jo- 
žagarieČių pa- 

tie žino, kad jie

ŽMONA

t

NAUJIENOS, Chicago, III

The Engiish Mumir

Kalakutų Dienos 
įspūdžiai

Joniškiečiai-žagarieČiai Pas > 
Drigotus Kenoshoje

Lap. 25 d. Joniškiečių ir Ža- 
garieČių kliubų nariai, Klevins- 
kai, Baltai, Puteikis, Simonavz- 
čienė, Baltienės šeimyna iš Ci
cero ir Povilaitytė šventė Ka
lakutų Dieną pas žagariečius 
Ųrigotus, kurie turi puikiai į- 
rengta paukščių ūkį prie Green 
Bay Rd. ir 50-ta kelio arti Ke- 
nosha, Wis.

Kadangi Drigotai augina vi
sokios rūšies paukščius, tad ir 
stalas buvo nukrautas įvairiau
sia paukštiena, o už jos skanų 
prirengimą daug kredito reikia 
atiduoti Drigotų duktėred An- 
nai. Ji tiesiog specialistė šioje 
profesijoje.

Kam teko 
nijškiečių bei 
rengimus, tai
yra linksmi žmonės. Jie visa
dos dainuoja ir žaidžia. Tad ir 
čia to nestokavo. Ypatingai “sli
džios” prijuokino visus savo 
įvairiomis ‘ bausmėmis” žiedo 
dalinimo žaismėje.

Vakarop, J. Machulis, Keno- 
shietis, visus svečius i.’žsikvietė 
pas save, prie grybų vakarie
nės. Netik kad gardžiavomės 
jo skaniais grybais, bet dar 
teko pagerti ir jo paties daryto 
vyno, kuris jau turėjo net apie 
dešimtį metų amžiąus.

Ik.

k . ‘i ’ *•

Juozas Žukas
Vaidins komedijoj “Gavau Žmoną”, sekma

dienį, gruodžio 5 d., Chicagos Lietuvių Audito
rijoje, 3133 So. Halsted St. Pradžia 6 vai. va- . 
kare. Vakarą rengia Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras. Bus žingeidi! matyti kaip Juozas 
“gaus žmoną”. A. V.

Roseland Aido Cho 
rus Presents

Operetta
Roseland Aido Chorite is 

staging on operetta “Nebaigta 
Kova”, on Decembeę 5th 1937 
at Stanciks’ Hali, located at 
205 E. 115th St., Roseland, III. 
Doors open at 4:00 P. M. Play 
štarts at 5:00 P. M. “Nebaig
ta Kova” i s an interesting 
Operetta* which takes place in 
Lithuania with fun and seriaus- 
ness involved>

Leading Charaęters:
Louis Mikutis 

. Walter Slench
Mike Sorkis 
Nancy Gable 
John Slančauskas 
Mary Orman, 

and 90 chorus members 
cast. Operetta and Chorus

by 'Stanley Lesčauskas, 
performance dancing to 
o f Lesčauskas brchestra.

\ Roselandite

rected 
After 
music

Lietuvių Universite 
to Kliubo “College 

Night”

in 
di-

ir
G,

Antradienis,

TAIP PAPRASTA 
RAUMENŲ SKAU

SMAMS PAŠA
LINTI!

Raumenų skausmai pečiuose, 
nugaroje, rankose ar kojose 
suraminami su 'gyduolėmis su
taisytu Johnson’s Red Cross 
Plaster. Lengvas vartoti. Nė 
sukrėtimo, nė riksmo. Pamė
gink viena. Jus busit nuste
binti' jo įtakingumu.

Padarytos Johnson Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterioi kada pirksit.

Parduodamos Visose Vaistynėse

lapkr 30 1937

MADOS

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
/isokius rakandus bei štorus. Ve
žam į farmas ir kitus miestus. 
Žemą kaina. Musų Darbas ga- 
-antuotas. Taipgi pristatėm an

glis į visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Kadangi drg. Machulis dar kai kurios moterys. Reikia pa
vedęs ir turi gražų trijų sakyti, kad toji mergelė liks 
.gyvenimų namą, tai mote- laiminga, kuri jį gaus, nes jis 

padarė jo gyvenime yra puikus, protingas ir plačiai 
ir pri- apsišvietęs vyras.

Nors jau buvo 11-ta vai. va- 
vienok, nenoromis pra

dėjome rengtis į namus. Dėko
dami Kenoshiečiams už jų vai
šingumą trys pilnos mašinos 
vhieagiečių patraukėm Chicagos 
link. BALTAS

\ I

rys tuoj
uodugnią “inspekciją 

jažino, kad jis gyvenąs gra
žiau ir kur kas švariau, negu karo,

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

or-

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjungos priešmetlnls 
susirinkimas įvyks trečiad enį, gruodžio 1 d., 7:30 valandą 
vak., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Ha s ed St. Butin i u 
sirinkit, bus rinkimas valdybos 1938 metams ir daug svar
bių reikalų aptarti. —S. Kunevičia, rast.

Telšių Bendro Kliubo mėnesinis susir.nkimas šįvrk.r 8 v. v., 
2212 W. 23 Street, pas Balčiūnus. Visų narių prašome atsi- j 
lankyti, nes yra svarbių reikalų svarstymui. Išgir i e daug : 
gražių žinelių iš pargrįžusios iš Liutuvos narės p-ios Si- 
muolienės. —Rašt. S. Balčiūnas.

ELA 109 kuopa laikys priesmetinį susirinkimą treč'a’imį, 1 d. 
gruodžio, W. Neffo svet., 2435 S. Leavht st. V si naria: 
būtinai turite atsilankyti į šį susirinkimą, nes bus nęmi- 
nuo ama Pildomoji Taryba ir bus renkama kucpos v ldy- 
ba' 1938 metams, prakalbos ir pasilinksminimas. —Valdyba

Sugrįžo iš Ligonines 
Petronėlė Rakauskienė

Pereitą savaitę sugrįžo iš U- 
niversity of Chicago ligoninės 
namo po pasekiplp^f- speraci- 

ijos Petronėlė' 'Rakauskienė, 
J4321’ So. Halsted St. Drg. P. 
I Rakauskai yra seni “Naujie
nų” skaitytojai. Jie yra alinės 
savininkai.

—Senas Petras

Gruodžio 4 dieną, įvyks Lie
tuvių Universite^ * Kliubo “Col
lege Night” Vieta — gražiau
sias “balruimis” Medinah Ath- 
let.ic Kliube — “The Celtic 
Room”. Balruimis yra naujas 
ir labai gražiai įrengtas. Vie
tos užteks visiems.

“Celtic Ruimo” 8 narių
kestras tą vakarą bus po va
dovyste Mickey Linon. Tą or
kestrą visos Universiteto gru
pės gerai pažįsta kaip pirma
eilę muzikalę grupę.

Uųiversiteto Kjiubas kviečia 
visą Chicagos lietuvišką jauni
mą atsilankyti ir linksmai pa
sišokti šį ateinantį šeštadienį, 
gruodžio 4 d. Pradžia 9 valan
dą vakare. ' į J A. Feiza

Naudokitės Proga!
VTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 

LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 
santus, Draugijos narius* bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietų, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland 
Boulevard.

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugijon, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ • DRAUGIJOS OFISAS:

1739 So St <2-ros lubos)

Reikalauja
Perskiru

Marie Prekes nuo Louis 
kės

Pro-

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Adam.. Kazlauskas, ..23,
Genevieve Kalenewski, 24

SU

John Murphy, 49 m., garsu
sis Blackstone hotelio patar
nautojas, kuris yra tarnavęs 
prezidentams ir kitiems žy
miems svečiams, gal mirtinai 
padegė savo namuose 4502 
Drexel Blvd.

Jis ilsėdamas savo kambaryje

Dainuos Roselando Ai
do Choras’ šauni muzi

ka, įdomus prane
šimai

šiandien, antradienį, pripuo
la reguliaris seniausis Lietuvių 
radio programas, kurį leidžia 
lietuvių įstaiga, Peoples Ben
drovės Krautuvės, 2536 West 
63rd Street ir 4183 Archer A- 
venue. Šių programų išpildy
me, nėra vartojamą plokštelės, 
bet kas kart dalyvauja žymus 
dainininkai-ės ir muzikai, cho
rai, kvartetai, diietai, solistai 
ir t.t.

Taip ir šį vakarą gerai išsi
lavinęs Roselando Aido Choras, 
vadovaujamas muziko Stasio 
Lesčiausko, padainuos daug 
gražių dainų. O prie to, klau- 

1 sytoj a-ms bite įdomu girdėti ge-
užsirūkę cigaretą, nuo kurio rU žinių apie visokius kalėdi- 
užsidegė jo drabužiai. Kol jo. nius pirkimus. Primintina ne^- 

j žmona įstengė ugnį užgesinti, pamiršti užsistatyti savo radio 
i apdegė, ant stoties W.G.E.S., šiandien,j Murphy tiek sunkiai apdegė, ant stoties W.G.E.S., šiandien, 

kad gydytojai nebesitiki jo gy- 7-tą valandą vakare.
vastį išgelbėti. Rep. XXX

Jau Virš Metų 
Naujon Vieton

BRIGHTON PARK— gerai ži- 
nomas vaistininkas Stanley 
Prihodski, turi naujoviškai i- 
rengtą didelę vaistinę, vadina
mą Maplewood Pharmacy, ad
resu 2533 W. 43rdl St.

Dabar jau eina antri metai 
kai Prihodskis savo vaistinę 
čia perkėlė. Vieta iš bizniško 
atžvilgio gera ir vaistinės pa
statas nepalyginimai moder- 
niškesnis už senąją vietą.

Prie progos tenka pasakyti, 
kąip profesijonalas Prihodskis 
taip ir jo žmona yra inteligen
tiški ir sąmoningi lietuviai. Jis 
pats priklauso prie legijonieriųi 
organizacijos ir kitų kliubų, o 

p-a Prihodski prie lietuvių 
moterų draugijų.

Rep. B. P.

Plačios Pažinties 
Biznieriai

WEST SIDE—Jau kelinti me
tai, kai Ignas ir Marijona Ber- 
giai varo gražią taverno biznį 
adresu 2213 W. Cermak road. 
Kadangi jiedu turi plačią pa
žinti, todėl abu dažnai, svečiuo
jasi namie ar kitur. Vadinas, 
judviejų gyvenimas pilnas įvai
rumo bei malonumo.

Rep. A. B. C.

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 

LUMP .............................
MINE RUN ....................
EGG ..................................
NUT ..?.............................
SCREENINGS (Indiana) 

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE 
Tel. ARDMORE 6975

$6.00 .
5.75
6.00
6.00
5.00

No. 4470—Mergaitei suknelė 
kelnaitės. Sukirptos mieros 2, 4. 
8 ir 10 metų amžiaus mergaitėms.

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

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 

AMBROSE BROTHERS arba 
PALACE GARAGE

724-26 W. 19th St.
turi mekaniką, 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.

Tel. CANAL 6558.
Sav.: Paul ir Charles Ambrose

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 

„ Čia idedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros _______ ___ per krutinę

DAILY
BLS1NESS
DIRECTORY

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Kultūros kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Kpmunizmo ir Fašizmo perspekty
vos Anglijoje — P. Slavėnas.

Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija 

joj — J. Paleckis.
žuvys surijo »— J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis 

Adalas.
Kas buvo -Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslą^ ' — Apžvalga 

ir t. t.
<!• _________ _____________

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

• FOTOGRAFAS*

Rusi-

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mom rųSies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel RNG KR«R-ftfU0

■ ■■ .

• LIGONINES— 
HOSPITALS

“NAUJIENOSE” f
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

SVEIKATOS KLINIKA '
I'ONSILAI IŠIMAMI 

už ..... -..................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ____
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ...............
EKZAMINAVIMAS

OFISE ---------------
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

*12.
$50
^20

HOSPITAL
Avenue
5727.
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• RĘSTA URANTAI

U ni versal ■ restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Vktory 9670

AL. MASIULIS
TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
TeL Seeley 9224.

LEGION. TAVERN 
v Grovehlll 4563

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visoki kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVĖ, 
Chicago, Illinois
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Pilietybė, Vestuvės, Svečiavimas, Pasek 
mingas Vakaras, “Menkniekiai”

r

P. At (Valdžios šelpią-

Rytoj svarbus 
SLA 36 kp. 
susirinkimas

mišrąus choro dainų. Matyt, 
p-ią A. ZąbukĮęne yrą padėjusi 
nemažai darbo taip grąžiaį su- 
mokindama jaunuolius dainuoti, 
ypač kuomet jie taip skirtingo 
amžiaus — nuo 5 iki 16 metų.

Po prpgrąm°» prasidėjo šo
kią! jp vąįžps suaugusiems ir 
yisi svęčiąi gapą jaukioj nuo
taikoj ųžbąįgę švęsti Dėkos {lie
pą.

Atvyksta Tolimi 
Svečiai, ^Prakal
boms, Suvažiavimui

kiną ip Jinkj laimės. Pq ceremo
nijos, bažnyčios kontorų j e spe
cialioj Atminties Kpygoj su
dėta parašai ceremonijos daly-f 
vių, \ '

Po ceremonijų jaupąyed^iąi 
su svita nuvyko pas Petrą 
Kundrotą pąvęįkslV imtis, Vą- 
kąre, apie 3 vąląndą prasidė
jo pokilis PP- Petrąųsky sve
tainėje, 1750 ^o. Ųniop Aye.,

Pokilyję įąug SYPČių, dąu- 
gįąusįai jaunimo. Pp skanių go
rimų ir užkandžių, pasakytos 
kęlįos kalbos bei linkėjimai

Į CLASSIFIED ADS
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Situation Wanted
Dąrbo Ieško

' Miscellaneous 
įvaruskordai. Visko klausią, tik nę- 

kląusia kodėl esi gimęs ?
Nežiūrint kaip ilgai jus A- 

piėrikoje gyvenate, jus nesate 
piliečiu kol negaunate piliety
bės popiepų. Neklausykite jo
kių pliauškalų.

Vakar pas mane buvo atėjęs 
žmogus, išgyvenęs Amerikoje 
virš 32 metų — nemokus pei 
rašyti nei skajtytj. If tas žmo
gus man tvirtino, kad jis ge
resnis yrą ir už “amerikoną”, 
nes taip ilgai gyvena čia. Tai 
yra niekas kitas, kaip tik pa
sityčiojimas' iš mųsų Ijetuvįškp 
nežinojimo.

Vedybos
»• '

Musų jaunimas irgi nespau
džia — vedasi. Neseniai apsi
vedė p. • Antanas Vaivada su 
p-le Milda Baręniute. Atrędp, 
kad jiems jaunuoliai sako, hąjp 
ir iš pavydo — “jeigu jus ga
lite, tai kodėl ne mes ?”’lenkty- 
niuodami porą pp poros vedąsi.

štai, neseniai ištekėjo p4ė 
šimkiu’tė, Butrimiutė, Rązmiu- 
tė DavidaUskaitė. yiepos tpka 
už svetimtaučių, kitos už sąvo 
tautiečių, žinoma, kad tos, ku
rios išteka už savųjų, bus dau
giau laimingesnės, negu ište
kėjusios už svetimtaučių.

J. Rack—A. Razmiutė
Vėlesnės vedybos, kurias rei

kalinga pažymėti, tai: panelės 
Aiųelia Bažmus 2J07 So. Hąls- 
ted Str., su Juozapu Rack Jau
nesniuoju. Jaunieji ėmė šliubą 
bažnyčioje (ne katalikų) prie 
Ashland ir Washington bulva
ro. Dalyvavo būrys žmonių, 
peš daugelis žingeidavo sveti
momis ceremopijomis. Bažny
čia, taip kaip ir Metodistų bei 
Baptistų. Prie durų pastorius 
priėmė jaunavedžius* ir svitą; 
prie piano p-lė E. Rimkaitė, 
akompanavo, p. Jonui Rirkšte- 
įjui dainuojant “I Ipyę you trų-1 
jy”, Pabaigus dainą, Rimkaitė 
pradėjo skambinti vedybų mar
šą. Pastoriaus lydimi, jaunieji 
ėjo prie pulpito, čia juos pas
torius sulaikė ir suteikė prie
saiką, kaip vienąm, taip ir an
tram. Priesaika garbės žodžio. 
Prižada vienas antrą mylėti ir 
globoti, nežiūrint ligos nelai
mės, vargo ir skurdo; gyven
ti santaikoje iki grąbo lentos 
— untjl death do US part. — 
kol mirtis mus neperskirs. Su<- 
ipainytą žiedai ir ją.upavedžių

18 APĮĘLINHfi — Visur y- 
ra tas pats su musų žmonėmis 
pilietybės reikaluose, ypatingai 
kuomet nepiliečiai yra atleidi- 
nėjami iš darbų.

Niekuomet tiek nebuvę rei
kalaujama’ pilietybės (Citizen- 
ship) pDpierų kiek dabartiniu 
laiku.

W
ųiieji darbai), Žądčjo neatlei- 
dinėti darbininkų, kurie nėta 
piliečiai, bet tikrenybėje yra 
yisal kitaip, 
gauną Mslipą 
arba, kaip ‘ pačių darbininkų ži
noma, “Form No. 403” ant ku
rios yra pažymiąf ąekamąi — 
“Assignmept oanpelled — Al- 
jen — IneligĮble for W. P. A.”. 
Reiškiat “Pąskyrimas darbui 
panąikinamas — svetimšalis — 
netinkąs W. P. A.”

Pas mane-jau daugiau kaip 
pustuzinis žmonių — paleistų 
pyo W. P. A. darbų b^vo atsi
lankę su “403 slipu” ir klausė 
ką jie gąlį daryti?

Atsakymas, kuoveikiausiai 
(kol, ir jeigu yra dąr, likę ke
li centai nuo W. P. A. uždirbtų 
pinigų) vykti į naują pašto 
trobesį, prie So. Gailai ir Van 
Buren gatvių, 7-tam aukšte, 
kambaryj 718. Prie stalo sėdin
čio patarnautojo paprašyti a? 
plikacijos pirmiems popieriams, 
gavus aplikaciją, tuojaus par
sineši.^ namo išpildyti — jeigu 
pats negali, turi kreiptis prie 
žmogaus, kuris tai gali pada
ryti (Atsargiai, -ųiemokėkįtę 
daug pinigų. Man ypatiškaį te
ko sužinoti, kad “pildytojąi” 
lupo nuo $5.00 iki $10.00 už 
pirmus popierius, už antrus 

taipgi nuo $5;00 iki $10.00. Ne
mokėkite tiek pinigų: kas rei
kalaus tiek pinigų, praneškite 
valdžiai. Aplikacijos pildymui 
užtektų ni/o $1.00 iki $1.50). 
^ųsiimįcite reįkąląųjanių? I^a- 
įeįįriyi-‘j2rfifcluQją_uiiQ $1.00 
iki $1.50). Išpirkite pašto per
laidą —« Money Order (kurią 
jums suteiks kartu su aplikaci
ja) — $2.50.

Tai visą atlikus, nuneškite 
ypatiškai arba siųskite per paš
tą tai pačiai įstaigai iš kur yra 
gauta aplikaciją.

Tai atlikę, titoj eįkite i savo 
pašalpos (ReĮief) stotį ir rei
kalaukite pašalpos, kurią jus 
privalote gauti.

žinpma, nauja p.jšąlfh. vėl 
atneš sunkumų — pąųji tyri
nėjimai kamantinėjimai, prie- pasibučiuotą. Svečiai ir dalyviai 
saika — nauji popieriai — re- eina viena eile, jaunuosius svei-

Visi pepiliečiai,
— pranešimą

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI ĄBRUSAI ARBA UŽVALKALAI

kelįps kalbos bei linkėjimai 
javiųavedžiams. Bet kur tuz jau
nimą sulaikysi, ypatingąi, jei
gu tas jaunimas yrą daininin
kai. Mat, jaunieji ir svečiai tai 
daugiausiai “Pirmyn” chorų 
nariai.-. Jie my|i dainą, jie au
kauja jai savo jauną laiką ir 
skatiką ir jie dainuoja jr links
minas. Tai ir čia tuoj p. Juo
zo Žuko (pabrolio ir toastmeis- 
teno) paprašyta, ponia Stepo
navičienė (mokytoja balso), 
žmona p. Kazio Steponavičiaus 
sudainavo “Myliu aš tave vier 
ną” iš “Cukrinio Kareivio” — 
pritariant akordionui. Suskelta 
ovacijos. Tuoj visi taip pat ir 
jaunavedžiai ima dainuoti. Dai
na po dainos, visai choristiškąi, 
harmoningai, tarytum visi bu
tų choro nariais, trauke — dai
navo''liaudies ir operečių dai
nas. Nepajutom kaip ir gai
džiai pragydo.

Tas viskas įvyko lapkričio- 
November 24 dieną. 

I . ‘ ■

, Abu jaunavedžiai yra dailės 
mylėtojai — lošėjai ir daininin
kai. Iš amato p-lė Rązmiulp y- 
ra siuvėja — dressmaker, dir
bą kartu 8W savo motute nuo- 
mflje siu'Aykluj!^ 2197 Sci. 
Hąlsted Str. Kiek teko patir
ti, Amelijos motinėlė padengė 
'iškąščitfs puotos. Nebuvo se
novės mądos — maršų ir lėkš
čių daužymo bei išpirkimo jau
nikės vainiko.

Kuo ilgiausios laimės sveika
tos ir gero sugyvenimo jąuna- 
vedžiątns ponams Juozui ir A- 
melijąi Ęačk^ L G

Jonas Toleikis— Dovi? 
dauskaite

Lapkričio 27 dieną, šeštadie
nį po pietų, susituokė p. Jopąs 
Toleikis (jaunasis) iš Cicero, 
III. su p-le Dąviidąuskaite, pųp 
18 kol. šliubą davė kUU- — kle
bonas Ąpvej^dos Dievo bažny
čioje. Rąžųyčia buvo papuošta1 
palmouus. Laike cereipopijų, 
prie vargonų grpjapt p. Ęąs- 
ti?i Saboniui, giedojo p-le Bųir 
vydaitė ir jai smuikų akompa
navo p-nl Depkadiją Sąbonie- 
nė. Bažnyčia buvo prisirinkus 
pilpą žpioųių, ne^ apu jaunie
ji yra gerai žinorpi ųiųsų kolo
nijoj.

Rytoj, trečila^iepj, gruodžio 
I d., 8 vai. vak. Lietuvių Ąu- 
įitorijfiL ivyh labai svarbus 
s.L,A, ą6 kp, susirinkimas, Tai 
bus priešmetįnič sųsirįnkimgs 
ir jame btts ųę tik numinuo- 
jąmą SLĄ pildomoji Taryba, 
bet ir renkama khUPUS valdy
ba ateinantiems metams. Re
to Dr. S. Biežis skaitys ąpįę 
širdį ir jos veikmę.

ąę kp. y^ą didžiausia kuopa 
visame SLA. Sppiąu ji buyo 
veikli, bet dabar 
žai veikia. Reikėtų atgaivinti 
kuopos veikimą ir pą4aryti ją 
didele ųę t jį: narių . skaičiumi, 
peį ir sąvų darbais, Tačiau tą 
gali padaryti tik patys nąriąi, 
skaitlingiau lankydami sųsjrinr 
kimus ir labiau domędamies sa
vo kuopa ir jos veikimu. Gerą 
prpga tai pradėti su šiuo susi
rinkimu.

Tad visi nariai yra raginami 
dalyvauji šiame susirinkime.

—B.I

Mes dengiame'ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
dąrbus. Lengvos ijįjygos, jei pagei
daujamą. • :

BRID(JEPQRT RQOFING CO.
3?1Ą So. Halstecj Stieet

Fųrnishęd Rooms
RPNDQN 4 ĘAMRĄRIĄI šviesus 

frontinis fletas—njąudynė mūri
nis namas, nebrangiai. 827 West 
34th PI., pirmos lubos užpakaly.

PA1E$KAU PARBO kaipo jani- 
torjūs prie namų. Visus darbus mo
ku dirbti. Meldžiu kam reikalingas . . 
žmogus, atsišaukti
3443 So. Uųion Ąve.. ąntros Jubos 
priekyje.

Help VVanted—Female
* LĮarbįnipkĮų Keikią

JAUNA MERGINA namu darbui 
rpažpj šehpoj — nėra skalbimo — 
būti — savąs kambąryš.
Dr. Sachs, 3401 W Roosevelt Rd.

Reporteris Bypsps

Trečiadienį SLA 226 
Kuopos jmsirinkimas

NOBTH SJPE SM. f?2fj 
kųppą |ą|ky? ?#VQ susirinkimą 
trečiądipųį, gruodžio 1-mų d.

šiame ąųsiriukime bU? 0Q- 
minaeijos į pildomąją Tarybų, 
ir kuopos vąldybo? rmkimi.

Ląlkp bąlsų s^itymo Rr A, 
Montvidas pad^ys ,fsurpri^” 

kad šiame nusirin
kime dalyvaus ylsį kuopos ną^ 
riąi, kuriD yra apįe

Programų Komitetas

ji bjįyo 
visai iha-

Uždrausti Nuomoti 
Salę J, Stilšonui
“Naujosios Gadynės 
Administratoriaus 
Prakalbos jvyks / 
Gruodžio 6 d.

ROSELAND — Didelis 
dimas kijo tarpe komunistų, kai 
jie sužinojo kad jų globojama 
Darbininkų svetainė buvo išpuo- 
muota' J. Stilsono prakalboms. 
Svetainę buvo stitarę nebeduoti, 
bet kilo spm^IiRa? tarpe pačių 
komunistų ir!“prisiėjo šaukti su
sirinkimą komiteto, kuris sve
tainę prižiūri;' tą klausimą Iš
rišti. Kąrštesnieji komunistąi 
pąsišaukė į-isusirinkinių L- Pru- 
seiką pągelbab pertikrinti tuos, 
kurie gėdisi iokio kpmunistų 
elgesio, kaip įdavimas svetai
nės darbininkiškoms prakal
boms.7 f

Pažangesnieji svetaines komi
teto nariai laimėjo, didžiuma 
nusprendė, kad jau svetainė iš- 
nųomuota, tai tegul sau J. Stil- 
§onąs ir laikę prakalbąs. r

atsakymą svetainės lapai 
varėsi Kirkus ir SĮąnčla’uskas. 
Jięms gelbėjo L. Prųseika.

Svetainė rąndasi ties 104L3 
Michigan Avenue. Prakalbos i- 
yyks gruodžib 6 d.

Untąnąą

M

suju-

J. Stįląonąa CJiiąągoje gruo
džio 3 dieną

Šios Vavąitės pabaigoje, Chi- 
cągųn atvyk? nejnąžai svečių iš 
tolimų njięstų. Vięni —- prą- 
kąlbų marutę, Įptį Juąisyaipą-T 
nių Sųvąziavjpip įęjegataj,

U t .

Prakalboms atvyksta “Nau
josios Gadynes” adm. J. V. 
Stilsonas iš .Brooklyno N. Y. 
Jam yra rengiamus prakalbos, 
penktadienio vakare, gruodžio
3 d., buvusioje, Meldažio sver 
tainėje, 2245 W. 23yd PI, ir 
pirmadienį gruodžio 6 d. Rp- 
selande Darbininkų svetainėje, 
10413 So. MichĮgan Avė.

Antri svečiai bus delegatai iš 
tplimų mieątų — Clevelando, 
Detroito ir kįtur. Ątvyks į Lai
svamanių suvažiavimą, kuris į- 
vyks gruodžio 4 ir 5 d„ toje 
pačioje Darbininkų Svetainėje, 
Roselancje.

šeštadiėnio vakare, gruodžio
4 d-, Laisvamaniai turės va-' 
karienę toje pačioje vietoje. 
Chieagiečiai, nepraleiskite pe- 
atsilankę, kaip prakalbose, tąip 
vakarienėje. Drg. J. V. Stjlso- 
pąs retas svetys Chicagoje, y- 
ra geras, nuoseklus kalbėtoją s. 
Nuosekliai išdėsto dalykus a- 
pie kuriuos kalba.. Verta atei
ti ir pasiklausyti.

2 ir 3 FURNIŠIUOTI KAMBA
RIAI reądon 4- tin^a porai — ga- 
saš, elektriką ir vana — klozetas.

2136 W. Cermak Rd. ’

ĄfRRGĮNĄ namų dąrbąąĮs — geri 
namai—gera alga—kambarys ir ya- 
na—nėra skalbimo.

(ĮfappląiKl 1822.

■+

Dalyvis
J. :

Apvaikščios Lietu
vos Nepriklausomy” 
bes šventę
Liet. Kongreso CJiicagos gy

rius initąrė ręngtį didelį ąp- 
vąįkšnojinią Vasario 1$ d.

For Rent
REND9N 5 KAMBARIŲ FLA- 

TAS Naujai dekoruotas, antros lu
bok Yrą vpnįą, rehda pigi. Randasi 
ant 75th gatvės palei Stopy Įsland. 
Kreipkitės 1739 gp. Hajstfed St., 
Box 747.

PATYRUSĮ MERGINĄ nąąių dar
bui — prižiūrėti 3 metų vaiką — 
bųtį—-rnąžas apąrtpientąs—48.00.

Cra>yford 6930.

MERGINĄ Ipngvam namų dąrhui 
be sunkaus skalbimo — eiti — gera 
vieta. Kreiptis Rockwell 801&

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo SESERS Liudvi- 
lępg šįmlmniepėč rq tėvais Stonai
ti, taipgi pusseserės Marijonos 
Barysaitės ir kitų giminių ir pažįs
tamų. Žinantieji meldžiu pranešti. 
Pąęįųą įš žemųlenp kaiipp, Raudėnų 
parap., Šiaulių apskričio.

KOTRYNA SKAĘICKIENĖ 
5959 (So. Rącine Ąyepųe 

Cnicago, III.

Roselando Laisva
maniai Laukią 
Seimo Delegatą

REIKALINGA MERGINĄ prie na
mų darbo, nėra virimo nė skąlbimo 
—apt yietos gyvepti.

1251 So. Har^ing Avė. 
Crawford 5785.

Furniture & Fixtiires
Rąkąn<Įąį4taĮ^aį

IŠPARDUODAME BARŲ FĮKČĘ- 
|ĮŲ{S 1937, visokio didžio su Coil 
ĮąkSaig įr sipkpip. Taipgi Storu 

Jikcerius dėl bilę kurio bįznių įskai
tant svarstyklės, regipterlus ir ice 
bąksįųs. Cąsh ąrbp ant įšn)pkšjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kįtuę.

S. E. SOSTREIM JSONS 
1915 SO. STATE STREET

CALumet 5269.

Suvažiavimas gruodžio 5 d(L

Jaunuolių drdės

CROSS STITCH LINEN6 VVITH CROCHET
No. 1446—Kryžiukais išsiuvinėti abrusąį ąrba užvalkalai. 

Prie to galit juos ir apinegsti. Gražiai užbaigtas darbas bus 
tikras papuošimas

LOVEBpZ
PYJĘTKJNJN^AS

Vestąvėiąs, pąn^iefąiųę »»i w-st„,

Tp|, 7314

Išvykstant į Floridą paaukaus 8 
kambarių baldus, gyvenamo kamba
rio, valgomo miegamo setai — 
French sofa, krėslai, komodos, lem
pos, veidrodis, , 1Qk14 
ras $10.00, futra $35.00. Viska§ tufi 
būti parduoti šią savaitę., 

4616 N. Clarendon, Ardmore 0277

setai

- 9x12 kau-

ROSĘLĄND. — Liet. Laisv. 
Etinės Kultūros Dr-jos 1 kuo
pa stropiai rengiasi prie suva
žiavimo, kuris jvyks 4 ir 5 d. 
gruodžio, Liet. Darbininkų sve
tainėje, Į.0413 S. Michigap aye.

Prądžia visados sunki. Taip 
ir šis suvažiavimas sudarė ga
na dąUg darbo ir šiaip visokių 
kliūčių. Vienok jau viskas nu
galėtą įr sutvarkytą, šj šešta
dienį laukiama suvažiuojant 
delegatų, o apie 4 v. popiet at
sidarys ir suvažiavimo posėdis. 
Vėliau bąnkietas.

Bankietas bei vakarienė leng
va pasakyti, bet praktikoj daug 
reiškią, štąj susirinkime, kuris 
įvyko sekmadienį, lapkr. 28 d., 
šeimininkės užklausė kokiam 
skaičiui žmonių reikės vakarie
nę pagaminti? Šis klausimas ir 
liko neišrištas, peš bilietai na
riams išdalinti platinimui ir 
niekas nežino kiek dar pasiseks 
išparduoti. Patartiną bilietus 
įsigytį kaip galima greičiau. 
Kaina 50p. —Stepukas.

Bysiness Chapces
Pąrdąvimyį Bizpjaį

PARDAVIMUI TAVERNA — ge
ra vieta prie gatvekarių linijos — 
pigi renda — parduosiu pigiai, nęs 
Upriu du tavernų. Atsišaukite 6810 
Stony įsland Avenue.

BUČERNĖ pardavimui 4001 So 
Campbell Avė. Matykite savininkų.

. .2526 West 39th Plące.

. Keal Eitute b’or
Namųi-žepė

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandenili Šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, autoinoilį, etc.----- 5 kanipąrių
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis ' lotas.

Z. S. M1CREVICE AND CO. 
6816 So. Western Avpiuie 

Hemlock 0800.Praėjusio šeštadienio vąkąpe 
Naujienų name jvyko Amerikos 
Lietuvių Kopgreso Chcągos 
skyriaus posėdis. Delegatų su
sirinko geras skaičius ir dau
gelį dalykų apsvarstė.

Nutarta' surepgti iškilmingą 
20 mėtų DiotUVO? nepriklauso
mybes apvaikščiojimą 16 d. va
sario, Programų bus stengtųsi 
sudaryti kuošatmiausį, suside- 
d'aht| iš prakalbų, beno, keljų 
chorų ir solistų' Įranga bus 
kųoprieinamiaųsia, kad kiekvie
nam hutų galima dalyvauti.

Centralinįs Kongreso sekre
torių? pranešė, kad yra atspau
sdintą ir išsiuntinėtą į kolopL 
jąs tųkstąnč$i peticijos blan
kų, ąpt kurių bua renkami pa
rašai, 1 reikalaujant iš Lietuvos 
valdžios suteikti amnestiją vi
siems jUietuvęs -kalėjimuose lai
komiems politiniams kaliniams, 
iki į,6 d. vasario manoma su
rinkti šimtas tukstąnčių para
šų, kurie bus įteikti Lįetuvps 
valdžiai.

^Gruodžio 19 dieną įvyks vi
suotinas Chicagos ir apįelmkiu 
Kongreso delegatų suvažiavi
mas, Wes t Sidej, buvusioje įMel- 
dažio svetainėje. Kairios draugi
jos dar. perą prisidėjusios ir 
neturi išrinkusios delegatus, 
būtų gerai, kad tai padarytų 
prieš tą dienų ir prisidėtų Prie 
to prakilnaus darbo — parem
ti musų brolius Lietuvoje jųjų 
kovose už laisvę spaudos, žo
džio ir susirinkimų. Taipjau 
yra daugybės reikalų čią pąt 
ant vietos, kuriuos organiztfb- 
tąį rpikėtų įirbtį vįsų lietuviu 
labui. —V. M.

PARDAVIMUI 3 aukštų ptmrįnis 
NAMAS — PIGIAI. Atsišaukite

4113 Grenshąw St., Tel. Vau 
Buren 1286

Ketvirtadienį Rose 
lando SLA 139 Kuo 
pos Susirinkimas

PRIVERSTAS PARDUOTI aukš
tos klases 2 flatį, plytini — 6x6 
kambariai, refpigerątorius, 2 karų 

' garaŽąs — didelis lotas prie 65-tos 
ir Rockwell.

Tel. Stewart 8601

Business Service
Riznjp Patarnavimas

Pątąisyk stogą te 
RYNAS DABAR

Pąšąek mus dėl dyfcąį ąpskaitliąvį- 
mų. 25 metai patyrimo. BlčkųriMS ir 

stogu denp-ėias.
Leonai Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 02^0.

ROSĘJjAND — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 139 kųQ- 
pos prješmetinįs susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gruodžio 2 
d., 7 v. vakare Pąlmer parko 
svetainėj. (

Visi kuopos nariai kviečia
mi dąjyyąųtį susirinkime, nes 
bus renkama kuopos valdyba ir 
nominuojamą SLA sentro val
dyba. Taipgi yra ir daugiau 
svarbių kuopos reikalų, kurie 
bus svarstoma šiame susirin
kime.

Dar sykį primename, kad visi 
kuopos nariai būtumėt susirin
kime.

Af Narbutas, raštininkas

dFąugįjėlė Ęrighfon 
uąririečiųę Dėįw i>a- 
lįpkąminp grašiu vąšeliu.

i-—-- ?

BlUGHTONv PARK. — Dėkos 
dįęną, lapkričio 25 i|., Holly- 
wQ0d syptamėje įvyko, Brigh- 
ton Parko jąunuplių draugijė
lės, vaduyaujWQS A, sjebukie- 
ųės, pąsjlmksmininio vakaras 
su programų.

jprądria buvū skelbtą 6 vai. 
Vakare, bet vietoje ppogramo 
jaunuoliam? buo pradžios duota 
yįpnlppl^ jjerris pg^įšųkti. Ir 
reikia pasakyti, kad jie moka 
gražiai linksminti?: apie 20 po
rų ^sitąlkę lygaus’ dydžio šo
ką įvairių^ Jietuyišku^ šokius 
kąįp seniai; klumpakojį, polku
tes, uorių miego, suktini ir ki
tus, Iš jaupųplių ir muzikantai 
griežia. Ąpįe 8 vai., kada pri- 
sipilde svetainė publikos, su
statė kėdes jr paprašė publiką 
šusęsti ir išk)R?yti prugrafno.

Programas susidėjo iš šokių, 
piano solo, duetu, kvartetų, 
mergaičių, .berniukų ir viso

■ " . .---------- 7 ' ■' '1

Gaisras Garaže

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGRNUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

Urba FIower ghoppp

Į Ąjlresąs

NAUJIENOS NEEDLECĘĄFT PERT., 
1739 So. Halsted St, Chkago, III. P4I4URIT MUS TUOJAU 

0ANAL 8500
Musų apgarsinimą kainos 

UI

C n p duooąme gerį( nąb> 
ida.

'čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ....

Vardas ir pavarde
Papuošimams

418Q Ąj’ęher Ąvęnue
J *♦ #

Edvvpyd J. Meyers Trųcking 
Co. gąraže 1041 W. Van Buren 
st., bųvn kilęs gaisras, kuria 
sunaikino patį garažą ir 50 
trokų. Nuostoliai siekia $130, 
000. .

Ugniagesiai dabar tyria gai
sro priežastį.
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“Pirmyn” Choro Kelionės Fondo Darbas’^S Zimmer Pasitrauks
ledų dovanoms. ' ! IŠ įSkiUHltCS

i Fondas taipgi rengia Naujų Ligoninės 
I Melų Sutiktuves, gruodžio 31 

Pel- <7., Masonic Temple salėje, ties

Sparčiai Varomas Pirmyn
— I —— Į ■ —Į.* “l. I............. ... I..............

Tikrins Bedarbių 
Cenzą

Gruodžio 18-19 Bazaras Auditorijoje—$116 
no nuo “Pirmyn Dienos” Kriščiūno Alinėje 

— Vasario 27 Vakaras Roselande.

Paskutinėmis dienomis at
rodė, kad “Pirmyn” Choro 
Lietuvos Kelionės sumanymo 
darbai aptilo, bet tai todėl, 
kad visi choro nariai, valdyba 
ir Fondas Pirmyn Choro Ke
lionei Lietuvon “deda funda
mentą’ įvairiems darbams,1 
kurie bus įvykinti greitoje at- .

kas Frank Dzimidas ir 
Colo alaus bendrove. Sve
čiams patarnauti gelbėjo p-ia 
Kriščiunienė, Mario Misevi
čienė ir Bertha Jasins.kas. 
Sunkiausiai, žinoma, 
pats p. Kriščiūnas.

Kalakutus Gavo:

f Michael Zimmer, per 20 me- 
64th ir Groen street. Bilietai tų .viršininkas Cook kauntes li
tam parengimui bus platina- goniųės, paprašė kauntes tary
ti pradedant šią savaitę. Po bos jį iš tos vietos paliuosuoti, 
75 centus asmeniui. Už tą į- nes jjs yra 73 amžiaus ir
žangą kiekvienas svečias gaus vjenas nebepajėgia pareigas 
skanią vakarienę. Bus puikus jnkaniai atlikti.. * 

Pastaruoju laiku 
kauntes ligoninėj buvo 
kritikuojama įvairių 
zacijų..

orkestras Šokiams, žaidimai, 
“favors”, ctc.

Vakaras Roselande
Vasario 27 d; Stanaičio sa

lėje, Roselande, vakarą rengia 
Teatralis Ratelis. Ratelio na-

padėtis 
aštriai 

organi-

Kelionės Fondo kėlimo dar
bas varomas sparčiai pirmyn 
ir jau suplaukė nemaža suma nelia avenue; 
pinigų. Fondas žada išduoti Tom Budis, 1800 TV. 
atskaitą dar prieš metų pa- street.
baigą, kad parodyti pažangią-1 Mikas Vaidyla, 814

J. Danke, 3339 So. Morgan riai išpildys scenos veikalą, o 
l “Pirmyn” choras atliks antrą, 

Cor- muzikalu programo dalį. Ra
itelis pusę pelno skiria* “Pir
myn” Fondui. Kviečia Rbse-

Edivard Daiuson, 4832

45th

West
jai visuomenei kaip dalykai 
stovi.

Fondas smarkiai paaugo 
gavęs stambią sumą pinigų iš 
Town of Lake biznierio p. K. 
Kriščiūno, kuris savo “451 h 
Ashland” alinėje buvo suren
gęs “Pirmyn” Dieną ir pasky
rė visas dienos pajamas Fon
do naudai. Už gėrimus suėjo 
$116, o kalakutų laimėtojai 
atnešė apie $100, tokiu bud u 
susidarė apie $215 suma.

Prie tos “Pirmyn Dienos”
pasisekimo aukomis ir para- grihodžio .18 ir 19 dd 
ma prisidėjo gėrimų urminiu- gos Lietuvių Auditorijoje. Ra- Įėjime.

Ashland

tą dieną kily parengimų. Va
karu daugiausiai Rūpinasi, J. 
Pučkorius, Ratelio veteranas.

—Ndrys.
P-s Post, 4501

avenue;
Sam Cohn, 4232 Grandshell —---------- --

T. J. Von Dorsh, J r.. 2410 Kalė jimaS, Jei MOS"
Scoville avenue, Berivyn, Ill.;\ tų Darbą

i M. Matulis, 2118. .Evergreen 
1 avenue, ir

Carmen 
nežinomas).

Fondas 'Pirmyn Choro Kė-*^ą, negu mokės žmonai alimen- 
lionei Lietuvon dabar sparčiai tus, tai teisėjas Lupę greitai 
rengiasi Bazarui, kuris įvyks'jam atkirto, kad jei jis tai pa- 

Chica-\ darys, tai tuojaus atsidurs ka-

Kada Thomas Brothers, 1456 
(adresas Fostęr Avė., išsitarė teisme, 

kad jis verčiau mes savo dar-

Turtuole Pasiųsta 
Kalėjimai! 

4,, .Į, ,

Mrs. Jean Anderscn, jauna naš
lė St. Louis milionieriaus, kuri 
tikisi paveldėti $2,000,000 tur
tą, liko pasiųsta 90 dienų Halė- 
jiman už neprižiurėjimą savo 
dviejų vaikų.

Jauna našlė jau4 kelis kartus 
buvo vedusi ir išsiskyrusi, bu
vo gavusi daug pinigų, bet juos 
visus sprašvilpUsi, ir dabar už
darbiaudavo naktiniuose kliu- 
buose. < .

Pirmesnėj byloj jos 15 metų 
duktė liudijo, kad jos motina 
vėlai naktį pareidavo girta, par- 
sivesdavusi vyrų ir ją su bro
liu išvarydavusi gatvėn.. Dabar 
duktė bandė nlotiną išgelbėt1 
nuo kalėjimo, bet teisėjas atsi
sakė savo nuosprendį pakeisti.

Chicagos bedarbių skaitlinės 
jau yra išiųstos į Washingto- 
ną. Washingtonas gi paskelbė 
bandysiąs skaitlines dalinai pa
tikrinti, kai kuriuose distrik- 
tuese padarant naujas bedarbių 
surašinėjimus vaigštant po na
mus. Tokis tikrinimas bus da
romas tarp lapkr. 29 d. ir gruo
džio 4 d. '

Jei ir kai kurių distriktų pa
tikrinimas duotų 
bedarbių skaitlines, 
cionalis cenzas bus 
tikru ir pilnu.

tas pačias 
tai ir ne
pripažintas

yra 
gro-

yiu m u ■■<!■■■■ ■ ..!■■!     l ■ , ■ - - -

tore patraukė jį teisman, rei-'jis ją išgėdinęs kada ji dar ne- 
kalaudama $60,500 atlyginimo* buvo pilniu atsipeik ujusi po už- 
už sugadinimą jos veido.

Bet yra užvesta prieš jį ir Į 
dar rimtesnių bylų.

Dvi bylas užvedė
May, 50 m. ir Catherine Mor-^ 
rili, 42 m., 
kurios kaltipa jį ne tik sugadi- kilus gaisrui jo tėvo operuoja- 
ius jų veidus, bet taipjau už moj gasoliho stety 1406 S. Wa- 
prigavystes, o May kaltina, kad bash Avė.

| marinimo.
Dr. Fernel dabar slapstosi.

seserys Apdegė Gaisre
Peter Tobey, 15 m., 1502 S. 

iš Wochester, Mass.,1 Wabash Avė., smarkiai apdegė

JAU LAIKAS
UŽSISAKYTI 
LIETUVIŠKAS 
KALĖDŲ 
PASVEIKINIMO 
KORTELES

Gražina, Gražino 
ir Nugražino

Dr. Jean Paul Fernel 
veido chirurgas ir užlaiko
žio sahoną 677 N. Michigan 
Avė., kur daro operacija:; no
rinčioms pagražinti savo -veidą 
moterims.

Kadangi daugelis moterų no
ri užslėpti tokias grožio opera
cijas, tai/ jis buvo sumanęs 
'steigti tokį grožio salioną laive, 
kuriam išplaukus į jurą jis da
rytų raoterims operacijas.

Bet begražiųdamas moteris 
jis kai kurias jų taip nugražino, 
k?d dabar susilaukė visos eilės 
bylų.

Tūla Mrs. Myrtle Deam, 47 
m., Los Angeles gyvenanti lek-

■

Pagražintos gėlėm, žie
mos vaizdeliais ir kito
kios, lietuviškom eilėm 
ir pasveikinimais.

SU JŪSŲ ĮSPAUSDINTU 
VARDU:

25
50
75

100

korteles 
kortelių 
kortelės 
(kortelių

Kortelės tinka privati škiems 
asmenims ir biznieriams. At
skiros kortelės be įspausdinto 
vardo—po 10 centų. Paštu 
prisiusime nemažiau 5 korte
lių.
Prisiųskit money orderį arba 
čekį su užsakymu.

$3.00 
5.00 
6.50 
8.50

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Illinois

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
______________________________________________ _____ ______________ _____ / : ________________________________

Prof. Ladislaus Philip Czettel, Viennos madų eks
pertas, kuria naujas moterų drabužių madps tiesiai ant 
modelio.

Naujas Vengrijos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Lietuvai Belą Torok dc 
Mūra et Korostarcsa, deda vainiką prie Ncžin/mojo'Kareivio kapo Kaune.

KAM DŽIAUGSMAS. — Nors užėję paskutinių die
nų šalčiai ir sniegas daugeliui kam, o ypač automobi
listams, labai nepatinka, bet sniegas labai patinka vai
kams, kurie dabar turi progos išsivežti rogeles ir kiek 
tik jiems tinka čiužinėlis.

Kumštininkas Max Schmeling iš Vokietijos, su savo 
manažeriu Joe Jacobs apžiūrinėja gražią vietą Summit, 
N- J., kur jis treniruosis busiančioms kumštynėms su 
chicagiečiu Harry Thomas. Kumštynės įvyks New Yor- 
ke gruodžio. 13 d. ,

SKIRIASI IR VĖL TUO

KIASI. — Mrs. Ruth Fa-

henstock Schermerhorn, ku 

ri persiskyrė su Long Is- 

land turtuoliu A. Costėr

Anglijos karo ministeris Leslie Hore-Belisha, kuris 
- giriasi .esąs didelis virimo žinovas, ragauja kareivių pie

tus, paruoštus Aldershot armijos virimo mokyklos.

LAUKIA ANTRO NUGRIUVIMO. — Stovėdami 
ant kalno prie Los Angeles, kurio didelė dalis nugriuvo, 
stebėtojai apžiūrinėja likusią kalno dalį ir tiria galimy
bę pranašaujamo antro nugriuvimo ir kokia kryptimi 
kalnas vėl galėtų griūti.

Schermerhorn ir tuojaus iš-
I

tekėjo už turtingo franeuzo 

Alfred Fouquereaux de Ma- 

rigny iš Maurįtius salos.




