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Sako, reikia subalansuoti 
budžetas ,

C.I.O. IR A.D.F. TAIKOS KONFE 
RENCIJA

PATARIA SUMAŽINTI IŠLAIDAS 
VIEŠKELIAMS

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 30. ?— Antradienį kon
gresas vėl gavo prezidento 
Roosevelto rekomendaciją. Ji 
lietė šalies biudžeto subalansa
vimo ir vieškelių klausimus.

Pareikšdamas, jogei reikia 
biudžetą subalansuoti ir todėl 
mažinti valdžios išlaidas, pre
zidentas rekomendavo kongre
sui šitokią programą:

1— Kanseliuotr (panaikinti) 
asignavimą $214,000,000 vieš
keliams įvairiose valstijose 1939 
metais.

2— Paskirtus $200,000,000 
dolerių vieškeliams 1938 me
tais padalinti tarp 1938 ir 1939 
metų.

3— — Apriboti federalias išlai
das vieškeliams ne didesne, 
kaip $125,000,000 suma, 1940 
metams ir kiekvieniems me
tams vėliau.

4— Pakeisti įstatymą, kurs
reikalauja federalią valdžią tais pinigais, 
kas metai skirti įvairioms vai- fondais.

stijoms po tam tikrą nusaky
tą sumą į vieškelių-fondus.

Rekomendacijoje kongresui 
prezidentas tarp kitko nurodo^ 
kad federali valdžia vieške
liams jau yra išleidusi $3,100,-; 
000,000 nuo to laiko, kai buvo 
priimtas 1916 metais vieške
liams įstatymas.

Čer paskutinius penkiuš me
tus federali valdžia skyrė vieš
keliams po $298,000,000 kas 
metai. O pirm to laiko per pen- 
kius metus buvo skiriama kas 
metai po mažiau nei $100,- 
000,000.

šia, prezidento rekomendaci
ja jau pareiškė, nepasitenkini
mo Arizonos senatorius Hay- 
den. Priešingi jai ir kiti, ypač 
vakarų valstijų senatoriai. Mat, 
šiose valstijose žemės plotai 
yra dideli, o apielinkės apgy
ventos skystai. Taigi keliai jo
se tiesta ne tiek vietose sukel- 

kiek federaliais

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 30. — Antradienį Ame
rikos Darbo Federacijos ir In
dustrinio Organizavimo Komi
teto taikos konferencijos daly
viai posėdžiavo pustrečios va
landos. ‘ v

Po posėdžio išleista bendras 
abiejų frakcijų pareiškimas, 
kurs nustato tolesnę konferen
cijos veiklos programą iš 5 
punktų. Programa yra esmėj 
šitokia:

1—(žiūrėjimas pramonių tin
kamų labiau industrinei orga
nizacijos formai; 2—C.I.O. pa-

3—bendra rekomendaci- 
suvažiavimui, 

Amerikos Dar- 
pildomosios ta- 
kitas konstitu- 
4—sušaukimas

dėtis
ja specialiam 
kurs nustatys 
bo Federacijos 
rybos galią ir 
ei jos pataisas;
specialaus suvažiavimo su pro- 
porcionalia reprezentacija, jei 
suvažiavimas bus šaukiamas, ir 
5—sudarymas organų sutarčiai 
įvykdyti.

Tokia yra programa, dėl ku
rios A.D.F. ir C.I.O. delegatams 
teks susitarti pastangose at- 
steigti taiką Amerikos darbi
ninkų judėjime.

Lietuvos Naujienos
japones marguoja

sios Osaka audinyčiose, atėjus 
mus, bcsiruošdamos ginklu padėti, 
kareiviams.

savaitę šios japonės darbininkes išdirbu- 
pasiima ginklus ir daro karo prati

nėtu, kariaujantiems Chinijoje Japonijos

Japonai įžeidė Jung
tinių Valstijų vėliavą

Priešingas statybos 
programai

Planuoja naują 
Kinijos valdžią

tė‘ ), žydų dėstomąja kalba yra 
9 mokyklos su 45 komplektais. 
Juose mokosi 2,147 mokiniai 
(966 berniukai ir 1,181 mergai
tė). Vokiečių dėstomąja kalba 
yra 2 mokyklos su 9 komplek
tais. Juose mokosi 369 mokiniai 
(188 berniukai ir 181 mergai
tė) ir* rusų dėstomąja kalba'yra 
2 pradžios mokyklos su 10 kom- 

įplektų. Juose mokosi 382 mo
kiniai (187 berniukai ir 195 
mergaitės). Procentai mokinių 
skaičius toks: lietuvių dėstomą
ja kalba — 73,35% mokinių, žy
dų — 19,75%, vokiečių s— 3,- 
39% ir rusų dėstomąja kalba 

3,517© mokinių;
\ > T-.'

Kauno pradžios moky
klose 11,000 mokihių
KAUNAS — Šiuo metu Kau

ne yra 42 pradžios mokyklos su 
234 komplektais, kuriuose mo
kosi 10,872 mokiniai: 5,468 ber
niukai ir 5,404 mergaitės. Lie
tuvių dėstomąja kalba yra 29 
mokyklos su 170 komplektų, ku
riose mokosi 7,974 mokiniai (4,- 
127 berniukai ir 3,847 niergai-
.... ................. :-.r-i..;.-■■ 

C.I.O. unijos prezi
dentas New Yorko

aldermanas* _

C.I.O. kovoja su 
. New. Jersey po

litikieriais
.. . ■ ■

NEWAr4 N; • laW 
30. — Porą dienų atgal jer- 
sey City viršilos areštavo gru
pę C.I.O. organizatorių, kurio 
mėgino laikyti vięšą susirinki
mą. 

*■ y. •,

Dabar į New Jeršfey pakvie
sta Jofon Lewis, C.I.O. pirmi- 
ninkaSi Jis pakviesta vadovais-

■ponti^įėriu&f
C.I.O. advokatai pareiškė, 

kad jie kreipsis į senatorių La 
Follette, Jungt. Valstijų sena
to civilių teisių komisijos pir
mininką, prašymu padaryti ty
rinėjimą NeWz Jersey politikie
rių veiklos. , \ •,

Vokiečiams gręsia 
pieno trukumas

BERLYNAS, Vokietija, lap
kričio’ 30. — Gerklės ir nagų 
epidemija galvijuose Vokietijoj 
gręsia dar/labiau sumažinti jau 
ir be to nepakankamą kiekį 
šaliai mėsos ir pieno. Tokį 
įspėjimą padarė šiomis dieno
mis Dr. Walther Darre, žem
dirbystės ministeris.

MŠs-ds ii- pieno trukumą na- 

duoti bangžųvių aliejumi, kurs 
suteiks reikalingų maistui rie
balu.

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 30. —- Japonai tikisi paim
ti Kinijos sostinę Nankingą iki 
gruodžio mėnesio 15 dienos šių 
metų. Paėmę Nankingą, jie ke
tina paskelbti naują Kinijos 
“autonominę” valdžią.

Po Nankingo paėmimo japo
nų armijoms,. bus leista pasil
sėti, o ‘ kAŽo Vadovybė išspręs

SHANGHAį Jįįmja, JąpkrL WASHINGTON, ,D. C., lap- 
) 30. — Japonų "karo jčgos 'Abiejų kongreso z - ■■

... ... .. ______ .j-... _____5—•_____ i

čio '30.
"antradienį' užgrteb$*-*amerikie- 
čiams priklausantį laivą-vilkė- 
ją (tug) Feiting, nutraukė že
myn jo vėliavą ir įmetė ją į 
Whangpoo upę.

Jungtinių Valstijų konsulas 
C. E. Gauss įteikė japonų vy
riausybei protestą, o po to pa
siuntė formalų pranešimą apie 
įvykį - Washingtono valdžiai. 
Amerikiečių kampanijos laivą 
japonai užgriebė francuzą kon
cesijoje.

Be to, jie paėmė du tokios 
pat rųšies italų laivus. Ir ita
lų ambasada užprotestavo ja
ponams.

išleisti įstatymus reikalingus 
prezidento rekomenduotai na
mų statybos programai vykdy
ti. Senatorius Barkely, daugu
mos lyderis pareiškė, kad jįą 
tikisi, jogei kongresas priims 
reikiamus 
specialioje

Antra 
Glass (iš 
pareiškė, kad prezidentas re» 
komendavęs valdžiai eiti į nat 
mų biznį, o jis, senatorius, 
yra griežtai priešingas tam. .

N&nkingas dar n e paini tas. 
ą_.------------- :

“Civilizacijos” 
lenktynės

Sutiko derėtis su 
. Hitleriu

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 30. — Francuzijos prem-> 
jero ir užsienio-reikalų minis- 
terio konferencijoj su Anglijos 
premjeru ir užsienio reikalu 
sekretoriumi praėjusį pirma
dienį susitarta pažadėti Hitle
riui kai kurias kolonijas duo-

įstatymus dar . šioje 
kongreso sesijoje.
vertus, .senatorius
Virginia valstijos)

Naciai reikalauja 
didelių teisių---- d n

RERLYNAS, Vokietija, lap
kričio 30. — Dr. Wilhelm Frick, 
Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris, kalbėdamas mieste 
Gleiwitz, tarp kitko pareiškė, 
kad Vokietija turinti teisę už
sistoti’ už vokiečius gyvenan
čius svetimose valstybėse, nors 
vokiečiai ir butų tų valstybių, 
o ne Vokietijos, piliečiai. Ki
taip sakant, hadai reikalauja

TOKIO, Japonija, lapkričio 
30. — Tokio dienraštis “Niėhi 
Nichi” paskelbė antradienį ži
nią, kad du paponų karininkai 
varo lenktynes dėl klausimo, 
kuris iš jų pirmas užmuš šim
tą kinų kareivių.

Šitokios yra , šių dienų, dvi
dešimtojo amžiaus civilizacijos 
lenktynes. ■

Štai kam metama 
ašarinės^bombos

ti. Bet Anglijos ir Francuzi- F . . . ,J. i , , . . . , ,1 sau teises kistjs j visų valsty-jos sąlygos bus tokios, kad
Hitleris privalo prižadėti, jogei 
vokiečiai nedarys agresingų 
žinksnių tų ar kitų valstybių 
linkme Europoje.

Bet pirm negu prasidės de
rybos su Hitleriu, Francuzijos 
užsienio reikalų ministeris Del- 
bos atsiklaus nuomonių Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumunijos 
ir Jugoslavijos diplomatų, vi
zituodamas artimoje ,ateityj e 
šias valstybes.

ANN ARBOR, Mich., lapkri
čio 30. -— Garsusis smuikinin
kas Fritz Kreisler davė kon
certą pirmadienio vakare Mi- 
chigan universiteto salėje. Kai 
kam ir Kreislerio koncertas ne
patiko, nes buvo įmesta į sa
lę ašarinė bomba. Kas /įmetė 
bombą, nenustatyta. • . ■ '

Apkaltino sukilimu 
14 ašmenų iš lai

vo Įgulos
■ • ■ .. '■ ' ./ ■

-f - jį ' j

BALTIMOĘE, Md.,; lapkričio 
30. — Už tai, kad mėgintą iš- 
šaukti streikas Jungtinių Val
stijų valdžios laive Algic, kai 
’aivas buvo Mpntevideo pra
ėjusį rugsėjo mėnesį, federali 
grand džiųrė apkaltino (indai- 
tino) 14 laivo įgulos asmenų 
užsimojimu iššaukti sukilimą. 
Kaltinamieji paleisti kiekvie
nas po $500 kaucija.

Ir jie sustreikavo
NEVV YOBK, N. Y., lapkri

čio 30; ,/r-; Antradienį jau ket
virtą dieną streikavo 350 duob- 
kasių ir kiloki u samdiniu, dir
bančių Greenwood . kapinėms 
Brooklyne. 17 numirusiųjų bu
vo nepalaidotų,
•į>. Streikan įsimaišė ir meras 
La Guardią. jią pareiškė, kad 
pristatys’ duobėms kasti mies
to darbininkus, jei streikas 
nebus tuojau likviduotas arbi- 
tracijos keliu.

i ______________

Mėtė bombas Į Alca- 
la de Henares

čio 30. — Pagal' naują propor
cinę rinkimų sistemą New Yor- 
ke aldermanu tapo išrinktas 
pastaruosiuose rinkimuose Mi- 
chael Quill, Transport Work- 
srs unijos prezidentas, ši uni
ją priklauso C.I.O. Galutini 
rinkimų daviniai paskelbti pir
madienio vakare. Quill buvo 
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas.

Išleisti Įsakymai 
streikui Fordo 

, Įmonėse

byla

Apšaudė busus
u ’ *

bių reikalus, kur tik gyvena 
nors keletas vokiečių.

Lietuviui paskirta 
mirti liepos 8 

dieną
BAY CITY, Mich., lapkričio 

30. — Tony pebaioriui, lietu
viui, mėginusiam apiplėšti Mid
land, Mich., banką paskirta 
mirti liepos 8 d. 1938 m. ant 
kartuvių. ' z .

Religija ir vėliava
SACRAMENTO, Cal., lapkri

čio 30. — Apeliacijų teismas 
įsakė šio miešto mokykloms 
priimti atgal į mokslą 11 me
tų mergaitę, Charlotte Gabrille, 
kuri buvo išvaryta iš mokyklos 
dėl to, /kad atsisakė saliutuoti 
vėliavai pagal savų religinius 
:sitikinirnU3. f

^6 R R Serga gen. Luden- 
dorff

MUNICH, Vokietija, lapkri
čio 30.
matoma, kad; mirs generolas 

jErich Ludendorff, buvęs vo-

Reikalauja $359,890,- 
000 karo išlaidoms

PITTSBURGH, Pa., lapkri- 
Dabartiniu laiku še- 

streikuoj'a
čio 30. - 
šiolikoje valstijų 
GreyhoUnd Ibusų kompanijos 
darbininkai. >

Antradienį kompanija mėgi
no leisti kelionei dų busus ope
ruojamus streiklaužiu. Penn- 
sylvanijos kalnuose busai ap
šaudyta. , Niekas /nenukeritėjo. 
Tačiau manoma, kad tai buvo 
'spėjimas ir kampanijai, . ir 
streiklaužiams, •. ir publikai, jo
gei streikas dar ^nelikviduo- 
tas.. •.. ■ ■■/.• /,'/ ■■

HENDAYE, lapkričio 30. — 
Trisdešimt Ispanijos fašistų 
bombonešių, palydimų kantinių 
aeroplanų, mėtė bombas į mie
stą Alįalą de Henares, kurs 
randasi'apie 15 mylių į rytus 
ir truputį į šiaurę nuo Madri
do. Fašistai /numetė 30 bombų.

i nu-Vyriausybininkų lėktuvai 
vijo fašistus.

>:♦; ■■■. / . ■ ■ ', - ' . —'t*—" Į*.-"--
Kaltina John 

Lewisą

Chicagai ir apielinkei tede
ramo oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šalta; leng-Į kiečių karo jėgų komanduoto- 
vi ir vidutinio stiprumo šiau-’jas Didžiojo kard metais: Lu- 
rės vakarų vėjai; saulė teka dendorff dabar yra 72 metų 
6:58, leidžiasi 4:20 valandą, amžiaus.

Sunkiai serga ir nu-

< v • ■ 

t.

TOKIO, Japonija, lapkričio 
30. — Japonijos ministerių ka
binetas antradienį užgyrė biu
džetą . reikalaujantį šiaiš fiska- 
liais metais armijos ir laivyno 
reikalams Išlai
dos karo reikalams sudaro kuo
ne pusę viso Japonijos biudže
to sutrink $831,807,710.

Japonijos ministerių ka-

Kanados premjeras 
išvyko j Floridą

OTPAWA? Canada, lapkričio 
30. Kanados premjeras Mac- 
kenzie King pirmadienio vąka • 
re, lapkr. 29, išvyko į Floridą 
posilsiui. Jisai paręiškė, ką4 jo 
kelionė neturinti diplpijiąri^ 
reikšmės- ' Floridoje būdamas 

(jis nesitiki matytis su pręzl- 
dentu Roosevėltu*

4' i

SPRmGFIELD, III., lapkri
čio 30. — Byloje iškeltoje 41 
asmenini ryšium su teroro ak
tais Illinois valstijos anglies 
apskrituose prokurątura bai
gia prezentuoti faktps prieš 
kaltinamuosius,: kuone visus 
Ptogrėsyvių ari^lįĄkasių1 unijos 

/ ' • / '• ' ../''•■■ /.;
Kaltinamųjų advokatai įžan

ginėse kalbose j džiurę pareiš- 
kė, kad jie įrodysiu, jogei John 
Lewis esąs kaltas dėl teroro 
ąktę. Jie. pristatys Šimtus liu
dininkų, kurie nušviesię, jogei 
United Mine Workers unija 
praktikavusi teroro aktus.

ST. LOUIS, Mo., lapkričio 
30. — Delmond G.arst, Fordo 
darbininkų streiko vedėjas 
šiame mieste pareiškė, kad pil
domoji automobilių unijos ta
ryba Detroite išleido įsakymus 
Fordo lokalafns, esantiems 
Kansas City, Richlande, ir Long 
Beach, California, būti prisi- 
ruošusiems streikui..r

VILNIUS — Vilniaus apygar
dos teismas lapkričio 3 d. spren
dė “Vilniaus žodžio” redakto
riaus Jono Latvio bylą dėl dvie
jų konfiskuotų to laikraščio nu
merių: 23 (už str. “Trys bylos, 
'trys dideli klausimai”) ir 29 (už 
str. “Gandai apie žemės refor
mą”). Miesto teismas už šiuos 
konfiskuotuosius numerius J. 
Latvį jau buvo nubaudęs 2 sav. 
arešto ir 200 auksinų pabaudos.

Apygardos teismas “Vilniaus 
žodžio” redaktorių J. Latvį iš
teisino dėl straipsnio įdėto 20 
numerin. bet dėl straipsnio, bu
vusio 23-me numeryje, nubau
dė 2 sav. arešto ir 200 auksinų 
pabaudos.

Paliovė pikietavę 
Fordo dirbtuvę

PASIUSKIT >: >
GIMINĖMS J
LIETUVOJ :S

ST. LOUIS, Mo., lapkričio 
30. — United Automobile Wor- 
kers unijos nariai paliovė pi
kietavę ‘ čia Fordo įmonę. Uni
jos atstovai pareiškė, kad pi- 
kietai atšaukta tikslu išveng
ti piktumo su policija. Antrą 
vertus, įmonės viršilos skelbia, 
kad pikietams nepavykę sulai
kyti darbininkus nuo darbo.

Išmokėjo $40,000,- 
000 skolos . g.’ ---

LONDONAS, Anglija, lap
kričio 30. — Francuzija Šiomis 
dienomis išmokėjo Anglijai 
$40.000,000. Tai pirma dalis 
skolos $200,000,000, kurią fran- 
euzai gavo iš anglų šių metų 
sausio mėnesį. Skolos balansą 
franeuzai išmokės anglams ly
giomis dalimis kas savaitė.

DOVANŲ
KALĖDOMS

O JUS SU KIEKVIENU 
SIUNTINIU C 
LIETUVIŠKĄ 
PASVEIKINIMO 
LĘ DYKAI.

GAUSIT 
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 t. iki 

1 vai. popiet.
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Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

BRAZILIJOS LIETUVIU GYVENIMO 
PRAGIEDRULIAI

Brazilija ir joje gyveną lietuviai. — Lietuvos ministers 
Jonas Aukštuolis sustiprino lietuvių pozicijas neri
botų galimybių Šaly. — Lietuviai moksleiviai Brazi
lijoje. — Savininkai, amatninkai ir darbininkai.— 
Milžiniškos ir žavingosios Brazilijos viešoji opinija 
labai palanki lietuviams ir Lietuvai.

(Specialio “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)

(Tęsinys)
Ri-o de Janeiro yra iš Lietu

vos kilusių milijonierių. Lietu-’ 
viai fabrikuoja batus iš senų 
automobilių padangų.

Kai dėl Rio de Janeiro lietu
vių, man miela prisiminti, kad 
jie visi paliko man labai malo
nų įspūdį. Daugumai jų papras
ti darbininkai. Tačiau yra ne
mažai batsiuvių ir skalių, kurie 
gana gerai uždirba. Keletas tu
ri savo nedideles batų dirbtu
ves, kuriose dirba taip jau mū
siškiai. Aplankiau batų dirbtu
vę “Aurea”, kurią, savininkui 
Petrui Junošiui “Vilnies” drau
gijos dideliam rėmėjui mirus, 
dabar valdo J. Ramanauskas — 
energingas ir gabus vyras. 
Dirbtuvė kasdie pagamina apie 
150 porų batų, kurių maždaug 
po tiek kasdien ir parduoda. 
Mačiau bedirbant apie 80 dar- 
b.ninkų, kurių didesne dalis lie
tuviai.

Be to, mes apžiūrėjome dar 
kitą avalynės dirbtuvę “Viliją”, 
kurios savininkai ir vedėjai yra 
broliai Gimiai. ši dirbtuve kiek 
mažesnė, bet rodo aiškias p’ė- 
timosi žymes. Šiose dirbtinėse 
teko pastebėti vieniu Įdomų-da
lyką. Jos nemažai gamini 1/ vi
siškai pigių batų, kurių padai 
ir užkulnys padaromi iš varto
tų automobilių padangų. Tokie 
padai ilgai tęsi. Batai su padan
gų padais kaštuoja apie 15—18 
milereisų (5—6 lt.). Aplankėme 
taipgi p. Petrausko medžio iš
dirbinių įmonę, kur daromi įvai
rus raižiniai, ornamentai, rė
mai, išdailinti baldai ir smulkus 
turistams skiriami meniški da- b 
lykėliai — suvenirai. Visa tai 
daroma iš brangaus Brazilijos 
medžio, kaip žakaranda, ložė ir 
kt. Apžiurėjau taipgi didžiau
sią Bio de Janeiro medžio ap
dirbimo fabriką,* kuris priklau
so broliams Rutenbergams, ki
lusiems iš Marijampolės. Tame 
fabrike dirba apie 400 darbinin
kų, jų itarpe 12 stalių lietuvių, 
šios įmonės
siekia net kelių 
reisų. \

Iš pirklių yra 
Lietuvos pilietis
prieš 9 metus atvykęs iš šiau 
lių ir, palyginti, dar gerai kal- 
ba lietuviškai. Jo firma ekspor
tuoja tiktai dideliais kiekiais 
Brazilijos brangiuosius me
džius į Europą ir Argentiną. 
Jis turi užplikęs didelius miš
kų plotus su visa juose esančia^ 
gyvūnija Para valstijoje (2000 
kil. nuo Rio). Pas ji dirba ir 
keletas lietuvių prievaizdomis. 
Iš lietuvių dar gerai ir pasitu
rinčiai gyvena buvęs Seimo na
rys fotografas p. K. Vosylius. 
Jis dar tik prieš 6 mėn. atida
rė savo foto studiją gražioje 
ir judrioje gatvėje taip vadina
moje “Cinelandia”, kino teatrų 
rajone. Nebloga’ ten verčiasi p, 
Adomavičius, kilęs iš Seinų. Jis 
turi tris didelius prekių trans
portui sunkvežimius.

Rio de Janeiro gana sėkmin
gai veikia lietuvių Sąjunga 
“Vilnia”, kurios pirmininkas yra 
p. Saurusaitis. “Vilnis” yra ne
politinė organizacija. Jos tiks
las — rūpintis kultūros bei ap
švietus reikalais.

Musų tautiečių skaičius Bra
zilijoje dabar siekia daugiau

35,000. Dauguma jų apsigyveno 
Sao Paulo valstijoje ir jos so
stinėje. .Sao Paulo valstijos plo
tas — 225,000 k v, kilometrų su 
7 mil. gyventojų, ši valstija yra 
viena iš turtingiausių ir tirš
čiausiai apgyventų, čia žemė 
nepaprastai derlinga ir naši. 
Puikiai dera kava, bananai, 
ananasai^ apelsinai, citrinai, 
medvilnė, kukurūzai, ryž’ai, ta
bakas, vynuogės ir įvairiausios 
daržovės bei vaisiai. Ūkininkai 
apskritus metus turi visokių ja
vų, vrtisių ir kitų žalionių. Mat, 
kai vieni baigiami vartoti, tai 
kiti prasideda. Kavos plantaci
jos labiausiai yra išsivysčiusios 
Sao Paulo ir Rio de Janeiro val
stijose. Kavos kultūra’ Brazili
joje sudaro pagrindinį ir svar
biausią šaltinį krašto ęgzisten- 
cijai. Tai turtas, kuris juoduo
ju auksu vadinamas.

Brazilijos lietuvių sostinė ir 
gyvatės

Sao Paulo turi apie milijoną 
du šimtu tūkstančių gyventojų. 
Miestas visiškai modernus. ' Jo 
statyba auga, kaip ant mielių. 
Poroš metų laikotarpyje prista
tyta--daugybė naujų namų, t. jų, 
tarpej keletas dangoraižių, išas
faltuota ir pravesta daug naujų 
gatvių. Sao Paulo prieš 40 me
tų pastatytas vienintelis pasau
lyje tokio pobūdžio Butantano 
institutas. Brazilijoje nuo gy
vačių, skorpionų, vorų ir kitų 
nuodingų gyvių Įgėlimo miršta 
į metus per 30,000 žmonių.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
žmogaus gelbėjimui nuo Šios 
nelaimės ir įkurtas minėtajai 
institutas. Butantano institutas 
turi tris tikslus; išgydyti įgel
tus, skiepyti prieš įgalimus, mo
kyti žmogų, kaip apsisaugoti 
nuo nuodingu gyvių. Institutas 
supirkinėja visoje Brazilijoje 
gyvas gyvates, nuodingus skor
pionus ir vorus. Iš jų ima nuo
dus, kuriuos įtreškia mažomis 
dozėmis arklių brganizman, o 
paskui iš pastarųjų kraujo da
ro atitinkamus serumus, kuriais 
ir gydomi užnuodytieji. Seru
mai išgydo tik tos rųšiės gy
vačių įgeltuosius, iš kurių bu
vo paimti nuodai serumui ga
minti. Taip, kad naudojantis 
serumu, reikia žinoti kokia, bū
tent, gyvatė įkando. Institutas 
per metus suvartoja apie 25-^0 
tūkstančių gyvačių ii4 apie 300- 
400 arklių. Serumai \išsiuntinė
jami ne tik po visą Braziliją, 
bet daug jų perka ir kaimyni
nės valstybės. Butantano sode 
yra/ aptverti neaukšta murinę 
siena atskiri sklypai, kur gy
vatės šliaužioja ir po medžius 
karstosi. Kasdien iš jų imami 
nuodai instituto lankytojų aki
vaizdoje. Nuodingiausia gyvatė, 
tai barškuolė. . Iš jos paimtų 
nuodų per vieną kartą butų ga
lima nunuodyti apie 30—50 
žmonių. Nuodingosios gyvatės 
nelaisvėje nepriima jokio mais
to, todėl jos ten po 10—12 die
nų pastimpa'. Dėl labai retai gy
venamo Brazilijos krašto ir ap- 
tiekų atstumo įgeltųjų išgelbe-
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Kur Gauti Old 
Gold Konkurso 
Blankas

O‘.

Reikia rašyti New Y o r k a n, 
Lorillard Cotnpany, Vhrick 

Station, N, Y.

“Naujienos” kasdien gauna 
paklausimų apie tai, \ kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigaretų konkurso blankas, in
strukcijas bei konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

' ' ' •■'.v' . ■ ’

Tų blankų-instrukcijų ciga
retų krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalimą gauti, Blan- 
kos buvo dalinamos^ krautuvė
se tik konkurso prąc|žioje.. z

Nors konkursas jau įpusė
jęs, įstoti dar galima, bet blan
kų įgauti reikia kreipeis tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro- ■p • .
vę.

Prašant blankos reikia siųs
ti laiškų, “Old Gold” Contest, 
Lorillard Company, Varick 
St. Station, New York. Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. ' (sp.)

j______________

Mokyklos vaikai 
apiplėšinėjo

• \

slauges
t / . . k. ■.

Policijai pasisekė suimti du 
augštesnes mokyklos vaikus, 
kurie dienomis lankė mokyk
lą, o vakarais apiplėšinėdavo 
šv. Antano ir aklųjų prieglau
dos slauges.

Suimtieji yra Henry Beil, 16 
m., 2233 S. Trumbull Avė., pa 
sižymėjęs mokykloje mokslin

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
RODY BRACES, E L A S TIC 
STOCKINGS gatavai padaryti, ar
ija padirbsimi tamprias pančiakas 
jūsų mierai. Mes esam specialistai 
planavime ir padirblpe dirbtinų 
dalių ir visų kitų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės i mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
ęeptkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

CHICAGO ORTHOPEOIG CO.
183 W. Lake St
Artį prie Wells' Street

T?

(Bus daugiau)

Kalėjimas už 
neklausymą 
teismo

Lapkr. 9 d. Al Nelson, 46 
m., 3822 N. B-acine Avė., bu
vo nubaustas $100 už važiavi
mą automobiliu t(.pebląįyįame 
stovyje. Be to jam-, buvo už* 
drausta vairuoti atOffldbilį 'per 
60 dienų.

Bet pereitą penktadienį Nel- 
son bn’vo sugautas važiuojant 
automobiliu. Už neklausymą 
teismo -įsakymų saugumo teis
mo teisėjas Braude Nelsoną 
pasiuntė 30 dienų kalėjimam

Trečiadienis, gruod. 1, 1927
gumu ir Edward Jares, 16 m., 
2214 S. Trumbull Avė. Abu jie 
lanke Marshall High School ir 
abu prisipažino prie visos ei
lės plėšimų.

Virs. Anelia K. Jarusz 
Pnysical Theraps 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd flo'or 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar \ ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir mAgne- 
tic blanketi ir et. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

1 1 1 ■■■ " ....... .... ■ ——Advokatai

St.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS 

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

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

, pagal sutarti. *

metinė apyvarta
milijonų mile-

stambiausias
Z. Kamenecas,

CRANE
COAL C0MPANY 
5332 So. Lohg’ Avė.

Tel. RepuMic.. 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened)   4...’' tonas 
SMULKESNĖS ' ' $7 25
Tonas ....... . ......................... .

Pęrkant 5 Tonus ar Daugiau
• ■ , . >4^.-.. ..w —ie< į 1 1.4

BIZNIO REIKALU UŽEIKIT 
PAS

Juozapas Ažukas
Bridgeporte išdegė keletas namų, 
kur žmonės neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ant savo rakandų. 
Nelaukite pakol jas tokia nelai
me ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

atstovauja
Juozapas Ažukas

PROPERTY ()WNER8 ASSOC1A-
TJON OF BRIDGEPORT 

3303 So. Lituanica Avenue
Tel. Boulevard 8450 

(Atdara nuo 10 ryto iki 9 vak.)

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Kepublic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

f ■
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ’

John F. Eudeikis
b

SENIAUSIA IR AIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

j jAmBULANCE-
! .\.DIENA IR NAKTJ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605r07 So, Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

> Tel.’ LAFAYETTE 0727

, T r1 ^.,^4 koplyčios visose
J—Chicagos dalyse

in II. ........... < .................... ..... ............................................................ ..  ..................................-........... ,Į I —,
■ : T l •

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

i ■ P. ŠALTIMIERAS.

Laidotu^H Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Koom 1230

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

S.eredoj ir Pėtnyčipj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nu6 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

7CAVALCADE?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

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

YRA GERESNIOSE TAVERNOSE

Phone Yards 1138

TURIME

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

I. J. ZOLP
164« West 46th Street

Phone Boul. 5203

S. M. SKUDAS
713 West 18th Streėt Phone Monroe 3377

Phone' Canal 2515
Tel. Pullman H70

OLD CASTLE, Ine 
6005-7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILLINOIS

NA U .IIENŲ

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

W 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo, 

jaus.
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai,

\ •

t

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

NARIAI
Chicagos,

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

*■

Ainbulance
Patarnavi
mas

ir Naktį

KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

LAČHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd< Place 
SKYRIUS: 42-44’fast 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
Phone Virginia 08834704 So. Western Avė.

J. MULEVIČIUS
1348 So. California Ąvenue

1 A. MASALSKIS
3307 Lituaiiicu Avenue

Phone Lafayette 3572

Phone Boulevard 4139

6834 So. Western Ąve.
A? PETKUS

Phone Grovehill 0142
141U South 49Ui Uoiirt Cicero Phone Cicero 2109

Boulevard 4089
-W.—

Phone Boulevard 5566

» r—* i n/' J j i

3319 Lituanica. Avenue
S, P. MAŽEIKA Yards 1139

Ofieo Tek VIrginia 0936 
Resldenee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

1—4 ir nuo 6—8 vai vakar* 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT A V®. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

8939

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

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

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

2400 WEST MADI8ON STREET
Vai. 1 iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLIS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Qfisas ir Rezidencija

,3335 So. Halsted St
■ • CHICAGO, ILL.
-----jrri.-rt 'r*?':--------- -7—----- *-------

Dr. Margeris '
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedelioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 1Q iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJUI IR ^DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Tel«>fonas Republir 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913*'

DR. BERTASH
. 756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halpted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80
1 Nedėliomis pagal sutarti

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD
TeL Kenwood 5107

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. ‘P ,

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3119
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po plet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. •

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki S po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2499

Garsinkite “N-nose”
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Į Overtones |

Kita Proga Laimi 
kini Išlošti

“Naujienų” Redaktoriaus P. Grigaičio 
Prakalbos Norwcode *

■ , . f -

Kalbėjo apie Pasaulinę Padėti 
Demokratini Socializmą

ir

NOBVVOOD, Mass. — Lapkri
čio' 20 d. Lietuvių Svetainėje, 
kalbėjo “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis iš Chicago, 11.

Prakalbas rengė LSS. 133-ča 
kuopa. Su kalbėtoju iš So. bos
tono sykiu atvyko “Keleivio” 
redaktorius S. Michelsonas ir 
advokatas F. J. Bagočius.

šeštadienis tfnisų kolonijoj 
prakalboms skaitoma apiprastis 
laikas, prie to, per visą dieną, 
lynojo ir daugelis žmonių ma
nė, kad atėjus vakarui,1 prakal
bos bus pusėtinai skystos. Ve 
nok, pasekmės pasirodė visai ki
tokios. Atėjus pagarsintam pra
kalbų laikui, Imcnės rinkosi 
svetainėn, ir dauguma jau klau
sė ar yra kalbėtojai atvykęs. 
Kalbėtojui įžengus svetainėn, už 
keleto minučių pirmininkas P. 
Blažys pristatė drg. Grigaitį 
kalbėti. Pirmininkui ištarus žo
dį, kad “Naujienų” redaktorius 
yra pas mus retas svečias, drg. 
Grigaitis, į publiką pradėjęs kal
bėti, pasakė, kad per tai retai 
atsilanko, kad vieni nuo kitų 
toli gyvenam. Publikos buvo 
virš poros šimtų.

Rusija ir Demokratija
Reikia pripažinti, kad d ’g. 

Grigaitis yra intelektas, kuriam 
lygaus Amerikos lietuvių išeivi
joje nėra. Kalbėjo temoje: “Pa
saulinė padėtis ir Demokratinis 
Socializmas”. Plačiai nurodė, 
kaip seniau komunistai netikėjo 
į demokratiją, garbino dinktatu
rą. Tautų lygą visaip išjuokda
vo, dabar patys jon įstojo. Kal
bėtojas, kaipo pavyzdį, nurodė 
Italiją, Vokietiją, Lietuvą ir ki
tas šalis, kur įsikūrė fašizmas 
ir pusiau fašizmas. I tų šalių 
įvykusius perversmus, komunis
tai rodė pirštu, sakydami, kad 
demokratija .yra negalima, ne
reikalinga, ir, kaipo prieš tokią, 
reikia kovoti. Paskui, staiga ap
sisuko ir pradėjo agituoti, “gel
bėk i m demokratiją”. Dabar re
mia Franci jos valdžios Liaudies 
frontą. Ispanijoj gina Demokra
tinę Respubliką, nuo fašistų 
puolimo. Dabar komunistai gi
na ir tuom pačiu sykiu reika
lauja visame pasaulyje, kur dar 
nėra' jos. įvesti demokratinę 
tvarką. — Tik ne Sovietų Ru
sijoj.

Laike pasaulinio karo, kuo
met Vokietijos socialdemokratai 
balsavo už karo kreditus ir gy
nė savo Tėvynę nuo Rusijos, 
tuomet dabartiniai komunistai, 
vokiečius socialdemokratus pa- 
smerkė, taip pat smerkė ir kitų 
šalių socialdemokratus, kaip so- 
cialpatriotus. Dabar tie patys 
komunistai, būdami buržuazinių 
valstybių parlamentuose, bal
suoja sykiu su kitais “buržu
jais” atstovais už apsiginklavi
mą, už didinimą armijos, laivy
no, orlaivyno ir t.t.
“Perdaug nusileidžia fašistams”

Paskui kalbėtojas nurodė fa
šistinių šalių užkariavimo tiks
lus ir ką mano Vokietijos Hit-! 
leris pulti. Jeigu taip įvyktų, 
kaip planuojama, tai, supranta
ma, žlugtų ir Lietuvos nepri
klausomybė. Drg. Grigaitis nu
rodė, kad didžiosios valstybės, 
kaip tai Anglija' ir Francija, per 
daug lėtos per daug nusileidžia 
Vokietijai, Italijai ir Japonijai. 
Ypač Anglija tame kalta. Angli
jos konservatoriai daugiau sim- 
simpatizuoja fašistams, nes, lai
mėjus Ispanijos respublikai, ne
žino 
tojo 

• sios 
liau

• *griebtis prieš agresorius fašis
tus.

Tūlos moterėlės —- komunis
tų sekėjos prakalbose kaž kodėl 
vis zurzėta. Po pirmos |emos, 
per pertrauką buvo renkamos 
aukos lėšų padengimui ir tapo 
sumesta 11 dolerių su centais.

“Socialistinės” Partijos
Kalbėdamas apie Demokratinį 

socializmą, drg. Grigaitis prisi
minė ir ąpta kitas politines par 
tijas, kurios skelbiasi socialisti
nėmis, bet nėra socialistinės, 
kaip tai Austrijos krikščioniški 
socialistai, Francijos socialistai 
— radikalai, Vokietijos nacional 
socialistai. Kalbėtojas skaitė ke
letą citatų, parašytų mokslinio 
socializmo įsteigėjų Karoliaus 
Markso ir F. Engelso, iš “Ko
munistų Manifesto” brošiūros ir 
laiškų, parodydamas, kad di
dieji socializmo mokslininkai 
stojo už demokratiją.

Vienoje vietoje drg. Grigai
tis plačiau apibudino tuos saki
nius, kuriuose didieji mokslinin
kai nelabai aiškiai išsireiškė ir 
apie tuos sakinius dabartiniai 
bolševikai sukūrė visą savo te
oriją. Be demokratijos,socializ
mo negali būt. Taip pat turi būt 
demokratija ir industrijoje. Ka
da darbininkai netenka laisves 
industrijoj, tai jie palieka be
laisviai,1 priklausanti nuo dikta
toriškos valdžios patvarkymų. 
Kaipo pavyzdį priminė Sovietų 
Sąjungą, kur jau 20 metų išgy
vavo diktatoriška tvarka, o ge
rovės vis tik nėra visose srityse 
kenkimai ir sabotažas, “parsi
davimas” Hitleriui; Kalbėtojas 
klausia: Kokią nauda gali būt 
iš to Vokietijos naciams, jeigu 
Sovietų Sąjungoj nuvirsta trau- 
kinyš nuo bėgių.

Prakalbos Paliko Gerą Ūpą 
zDa'r daug ką galima prirašy

ti iš Grigaičio pasakytos kalbos, 
tačiau dėlei stokos laiko, pasi
tenkinsiu tuo kas jau pasakyta. 
Jeigu daug tokių kalbėtojų mes 
turėtume, kaip P. Grigaitis, tai 
Jungtinių Valstijų lietuviai daT- 
bininkai, kur kas aukščiau butų 
pakilę apšvietoje ir bendrai po
litiniam nusistatyme. Butų nau
dinga, kad “Naujienų” redakto
rius kiekvienais metais su pra
kalbomis atsilankytų į rytus. 
Deja, drg. Grigaičio prakalbos 
drabininkiŠka publika kad ir iš
klauso, vienok didžiuma dauge
lio dalykų nepajėgia suprasti. 
Norwoodiečiuos kalbėtojas pali
ko gerą įspūdį. Jo ir vėl lauksi
me atvykstant.

Po prakalbų buvo surengta 
užkandžių vakarienė, laike ku
rios drg. Grigaitis papasakojo į- 
domių dalykų apie kai kuriuos 
buvusios ir esančios Rusijos bolr 
ševizmo žvaigždes. Marksistas

i /---- I
1 _________ j_ i

Birritės cast of “Sveikam 
Ligą Neįkalbėsi ’ was given ą 
a-cmendous ovation by the 
lundreds of Lithuanians who 
>aJkcJ that Springfield <(111.) 
lall i’junSay.' And they deserved 
very ' bit of it. They had te 

xėrfoim after a very tiring 
rip over slippery, dangerou: 
•oads. To titam, off go ou: 
aats ų Gėneyieve Giedraitis 
?aul Milier, Anthdny Ramins 
xas and Bruno Brooks. O: 
;ourse, without John Byanskas 
iccompaninienb there woulč 
lave been no operettą; so ti] 
„hat hat just once more.
. ThC’J wanderlust mušt have 

gripped Birutė members thk 
'ast Sundąy: while som^ jour 
leyed to Springfield, six took 
i r J.i out tp Rockford to attend 
i house-wa?ming party given 
jy Mr. and Mrs. Jovaišh. Now 
wc’ll be exfiecting the Jovaish’s 
o bring a; prarty to Birutes’ 

aext affair.

4.

Anent our recent sočiai: 
'Twas a success due largely to 
the efforts of a few energetię 
members: Josephine Schultz. 
Mary Barnet,*Emily Vicas, Al
tana Gulbin and Heleri Vespen- 
der. Brooks monologued once 
more, and then triod to imi- 
tate a crooner with no appar- 
ent success. The fifty people 
who attehded have asked for 
m ore affairs of the kind. So. 
Sočiai Committec, your work 
s eut out for you.

ThisNThat
Ali members are ūrged to at

tend rehearsal without fail, 
for this Friday we will begin 
rehearsing the operetta with 
the principais of the cast... 
At least make ap ef/ort to be 
present, if orily^ to J'iild,.
who the principais are.,. .You 
may be surprised .. . Ftarence 
Korsak has. not been able to 
attend rehearsals because šhe 
įas 
for 
will
Mr. and Mrs. Pazerskis playe^l 
lookey lašt Friday and we 
missed them ... Others have 
been kept. away by the incl'e- 
ment weather . į. Well, let’s 
wish for warmer dayš; maybį) 
;hose • “he-Įmen” tenors will 
brave the temperature in the 
seventies . .. . ♦ I . ■

Jacųues Grandmesnil

been ordered not to sing 
a while ... We hope she 
be back with us soon

GERB. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai / prašomi 
pirkinių reikalais eiti i taa 
krautuves, kurios skelbiasi

kas gali atsitikti. Kalbė- 
nuomonė tokia, kad didžio- 
demokratinės valstybės vė- 
turės griežtesnių žygių

• •

Nori Būt 
Sveikas? 
Duodu pamokinimus per laiškus, 
kaip pasigvdyti be vaistų nuo į- 
vairių užsisenėjuahj ligų.

Aukšto krąujo spaudimo, nervų 
pairimo, širdies ligos, uleerių, vi
durių užkietėjimu, eezema, reu- 

• matizmo ir Lt. sutaupysiu jums 
didelius pinigus ir parodysiu tik
rą kelią į Sveikatą.

Pilnas instrukcijas gausi tik už 
$1.00 iki Gruodžio 10 d. Vėliau 
$2.00. Garantuoju patenkinimą ar 
ba sugrąžinsiu jūsų pinigus.

J. A. S. Anatolius
8036 S. Racine Avė

CHICAGO, ILL,

joSS

Ar Jau Įstojote Į NAUJĄJĮ 03. . 
Gblid Kontcstą

Toks,, tat, . Šiendien yra prie 
žodis visų rūkytojų tarpe. Kui; 
tik nepasisuki, matai rūkyto us 
Old Gold paveiksluotus vžjavi
nius sprendžiant' ir ruk nt OL 
Gold cigaretus. Taigi, ki kvii 
pas yra pasiryžęs laiinėa $.03, 
J00 vertes dovaną.

Šis kontestas prasidėjo dsr 
praeitą mėnesį iri, než ų int < o 
’<aip nusako taisyk ės, į jį įs.o.- 
,i dar nęveju. Tad, visi mlisų 
skaitytojai turčių pasinaudoti 
.a nepaprasta proga—tapti vi 
,am amžiaus laikui turtingų, 
Nfeatidėliokite.

šiame konteste nėra mįslių, 
/{ontėstantams leidžiama r- 
oti savo kasdienine kalba. Tai- 
ji, ir papraščiausias mechan'k s 
ar šoferis gali laimėti aukščiau
sią piniginę dovaną, lygiai kaip• 
r kolegijos profesorius.

Nueikite į ar Kilniausią cigare- 
;ų krautuvę ir paprašykite of ei-J 
ilių Old Gold paveikslų biule-' 
senių /su taisyklėmis apie koni- 
estą. Perskaitykita jas atidžiai. 

Bvt, jei jųsų krautuvninkas ne
galėtų jums parūpinti tų pa- 
/eikslų, itai pasiųskite savo rci- • 
calavimą į • Naujienas.

PAIN-EXPELLER

Pečiu muskulus gelia? 
Petys ištampytas? 

Suteiks malonuj palengvinimą 
keli vykrųs. ištrynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

W O R L 0 F A M O U S' 

L I N I M E N T

INSURANCE
'■'/y'-’ (APDRAUDA)

• Pilną apdraudą 'auto
mobiliams

0 Apdraudą namų nuo 
ugnies

• ' ,■ ■

0 Apdraudą, rakandų
0 Apdraudą
0 Apdraudą
0 Apdraudą gyvasties 

gausite z

nuo vagių 
langų

raštinėje 
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St. .
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

MASTER WIND0W SHADE CO.
' S. J. Vondrak Tel. Lafąyette 4560 ,
Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

J^H KALĖDŲ
Pasveikinimai

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ:

/ •GIMINES, ?'
• DRAUGUS ir
• KC STUMBRIUS,

, ■ f ' • ' r..j . l. -V, v.?’ ' „• ■

NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS

pasveikinimai tilps dideliame 
KALĖDINIAME NUMERYJE, KURIS IŠEIS

1 9 3 7

. I I—

Budriko Krautuves
3417-2J SOUTH HALSTED STREET 
3^09-11 SOUTH HALSTED STREET 

. > Tel. Boulevard 7010
Išparduoda geras prekes su didele nuolaida daug pi- 
giąus, kaip kitur- Čionai rasite geriausius rakandus, PE- 
CIUS; RADIOS, DULKIŲ VALYTOJUS, ACCORDIONUS. 

DIDELIS PASIRINKIMAS

ashtaš'^

RCA Victor Radios, Philco, .
Zenith, Crosley.

Kainos nuo $19.50 
ir’ aukščiau.

Maži Radios po $7.95
Seni Radio pataisomi ir 

išmainomi

Gražus Lietuviški Rekordai 
Siunčiame į

14062—Spaudos Baliaus valsas ir 
Rytiečių Meilė, A-. šaban.aias- 
kas ■ ir orkestrą.

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

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

14 OC5—-Paskutinis Sekmadienis— 
Tango ir Vyrai Užkim. A. ša- 

, baniauskas ir ork. ,
14066—Ruduo T^ngo ir Nepa

miršk Mane—Valsas. A. šaba- 
niauskas ir ork..

s3001—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—P^š motinėle ir Gaspadi- 
<• rėš bankietąs, -Žiūronas ir gr. 

'14024—Nepamiršk .manės, polka 
ir bevilnis valcas, Instrumenta- 

z li$ trįo.
14025-r-Sėdžiu po laneceliu ir pas 

Močiutę Ąygau. Krasauskienė 
ir Volteraitė

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

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

26068—Eisim grvbaųti; polka ir 
Kareivėlis, valcas. Kauno ork. 

26072—Ukvei ir Senas Bernas.
Olšauskas ir Vanagaitis

26074—A nt kiemelio, polka ir
Pas Malūnėlį valcas. Kariškas 
benas.

26080-—Godelės ir Urėdas maiše, 
Krįaučiuyas ir Vanagaitis

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

26086—Nauja polka ir Bučkio J_ 1 J.. ' ■
ir Ber- 

. OlŠau-

OIL BURNERS po $29-50 
(100 gal. Oil dykai) 

Anglin. Pečiai 
Gasiniai Pečiai

po $ ji 4.50 
po $2S-50 
iki $69-50

650 vienas

DURYS
I TAUPĄ!

MILIONAI taupių žmonių perka 
i drabužius per musų kataiiogvs 

ir tuo patarnavimu gali n .ud„th 
visi Chicagos

• KAUTAI
• DRESĖS
• BATELIAI
• APSIAUSTAI
• SKRYBĖLĖS
• VYRŲ IR VAIKŲ DRABUŽIAI 
Visi tie daiktai bus jums prista
tyti j musų Customer’s Order De
partamentą šiam budinke, arba 
pšštu j namus—ŽEMA MAIL OR- 
xER KAINA ATIMKIT, peržiu- 
.ėti musų kataliogus ir patirti kie, 
štikiųjų galima sutaupyti, nes met 
Teturime brangių fikčerių, rendo 
brangios, re musų skelbimų iš
laidos didelios.
ORDER DEPT, VAL. KASDIEN 

9:30 iki 5 vai. po pietų.

gyventojai!
• SVEvERIAI
•BLUZKOS
• SIJONAI
• BALDAI
• ŽAISLAI

CHICAGO MAIL C.IDLR C(J
nri ’T'

KADA PANORĖSI KARTAUS 
GĖRIMO, PAREIKALAUK

Tai ypatingai pui
kus lietuvių kar
tusis gėrimas.

Supilstytas b u lė
liuose su žolėmis 
ir šaknimis.

SHAKNISpo ..........
kitus, miestus.
26092—Ant Marių Krantelio ir 

Prirodino Seni žmonės, Jonas 
Butėnas. <

26095—Levendrelis ir Grvbai,
Marė1 Stųumskicnė ir Petraitis

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

26097—Gaspadinė Razaliją ir Jo
nas pas Rožę. Stasys Pilka.

26098—Alutis ii* žemės Rojus ir 
Barborytė Nosj1 Trina, Stasys 
Pilka.

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

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

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

26107—Džiaūgsmo Valcas
' Kriaučiaus Polka, Petro 

liaus orkestras
16169—Kur Tas šaltinėlis 

rodiita , Seni 
Petrauskas.

16173—Čigonai
]j, Budriko

16192—Trauk
Mikas,' polkos.

16200—Seni, duok
Eiva boba Rupų Kult., Jonas 
Butėnas, baritonas.

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

lj>239—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 oi*k.

16293—Tekėk Dukra už čierono 
ir Ar Aš ne Jauna, Kast. Men- 
kelioniutė.

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

A Product of 80 Proof
National Cordial Co., Ine.

CHICAGO. ILL.

Žmonės,

ir
Sarpa-

ir Pri-
Mikas

ir Vakar Vakarė- 
radio orkestras.

SimniŠki ir Ėjo 
Dirvclio ork.

Tabokos ir

valcas.
26087—Sibiro tremtinys i 

nužėli nevesk pačios, J. 
skas.

2091—Agotėlės, valcas ir
mas jaunimėlis, polka, 
orkestras. • . __ ____
Kalėdinės Atvirutės su Lietuviškais Pasveikinimais.

Dėl patogumo krautuve atdara nedėliomis iki 5 v. vakare

Links- 
Šokių

Jos.F.Budrik,1"1
3417-21 SOUTH; HALSTED STREET 
3409-11 SOUTH HALSTED STREET

Telefonas Boųlęvard 7010
BUDRIKO nedėlinis programas iš WCFL, 970 kil. stoties pasiekia 

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

MOTERYS.
Jau galite gauti naują, padidintą
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
..V'/. ’ ■ ' . • ■ ■ ’ .

Kaina /su persiuntimu tiktai $1.10

NIAUJIEIMOS
■ \ • ' '

1739 So

A

Halsted St.
CHICAGO, ILL.

.M-C'.

Chicasros Draugijų. 
Kliubu Valdybo“ 

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

mas Janulis— pirm.. 3430 South 
Morgan St.: A. Maziliauskas — 
pirm, pagelb., 6135 So. Rockwp»l 
St.; P. KiUis—nut. rašt., 3347 S. 
Lituanica Avė.; F. Bakutis—iždi
ninkas, 2603 West 69th St.; M. Z. 
Kadziauskas—turto rašt.; A. Bu- 
žinskas—kontrolės rašt.; J. Bar- 
čius—apiek. iždo; J. Ivanauskas— 
maršalką; A. Maziliauskas—ligo
niu prižiūrėtojas. Susirinkimus 
laiko kiekvieną mėnesi kas' tre
čią antradieni 7:30 vai. vakaro, 

fChicagos Lietuvių Auditorijoj.

LIETUVTU ŽAGARIEčlŲ KLIUBO 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 So- California Avė.; Sophle 
Ambrozaitė—nut. rašt.. 11731 So. 
Indiana. Avė.; M. Miravitz—fin. 
Tašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. parėta., 
1218 So. Independence Blvd.; 
Frances Ambrozas—kasin.. 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2539 W. 46th Pi. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avė;; William Putris 

—maršalka, 4730 So. SpringfieldAv. 
‘ Kliubo susirinkimai jvyksta kas 

mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

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

W. 40th ’ St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelbininkas; Mrs. 
Bernide KeJler, 5332 South Long 
Avė.—Protokolų raštininkė; WaL 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—Finansų 
raštininkas; Mrs; Mary Warnls. 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albany 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2584 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 

.levard 7820, valandos nuo 2 iki
4 pp. nuo 6 iki* 8vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 

• Dearborn , St-, tel. Central 4419—
Patarėjas; Kazys, Yurgon, 1614 

' So. 49th Avė., Cicero, III.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 So. Talman- Avė.—Ligonių 
lank. ir Kontrolės rąšt.; Mikolas 
Kasparaitis, 4154 South Artesian 
A ve.— Knygius; P. Ališauskas, 
3140 W. 40tU PL —Biznio pirm.; 
Juozapas Bendokaitls, 8116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61st 
St.-—Maršalka. Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesi kas 
pirmą sekmadieni 12 vai. dieną, 
Hpllywood svetainėje, 2417 West 
48rd St., Chicago, III. ■ Sausio, va
sario ir kovo mėn. .mokesčiai pri
imami 10 vai. iš ryto; kitais mė- 
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

j* :•< v t;
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NAUJIENOS
The UthmUtt Baily Naw« 

i'ubllRhed Daily Except Suhday by 
Che Lithuanian Newi Pub. Co., Ine

IM Soolh ttatetotf dtmt
Telephone GAN ai 8500

SubBcriptfoa kates) .
$8.00 per year ta Canbda
$5.00 pet ysar onhlde of Chiea*o
88.00 pėt yėSr ta Chicago
3c per eopy.

Entered as Second Class Mattėr 
Mareh 7th 1014 at the Post Office 
of Chicago, III. urtder the act t>f 
Mareh 3rd 1879.

Užitfcyfte kaifiti
Chicagoje — paštu:

Metanu----------------------   ^.oo
Pusei metų 4.00
Trims metiesiama --------------- 2.00
Dviem mėnesiams  1.50
Vienštrt ttitaėšhil _ *73

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei_________  18c
Mėnesiui 7fą>

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: ,

Metams ________  85.00
Pusei metų ----------------  2.75
Trims mėnesiams _____   1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Virbam mėnesiui .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

■y.1’"*

Naujienas eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canai 8500.

Pusei mėtų 4.00
TriftiS mėnesiai 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money' 

Orderiu kartu su užsakymu.
Ifc*.j-. ......—~

Nacių raketas

KARAI PRAEITYJE IR 
DABAR

. ■ ’ > »■ . ’ • • * . ■ ■

Šiomis dienomis profesorius 
Guglielmo Ferreto parašė labai 
įdomų straipsnį apie tai, kaip 
karai vyko praeityje ir kaip jie 
yra vedami dabar, šia proga 
bus pravartu priminti, jog Fer- 
refo yra italas. Jis yra 'plačiai 
pagarsėjęs pasaulyje kaip isto
rikas. Įsigalėjus Italijoje f ašis-1 
tams, Ferrero pasišalino į užsie
nį. Dabar Jis eina profesoriaus 
pareigas Ženevos universitete, 
žemiau mes paduodame to gar
saus istoriko mintis apie karus.

bU

Jau prieš kelis mėnesius NeW Leader iškėlė į aikštę 
tą faktą, jog Fritz Kuhh’o hitlerininkų vadovaujama 
organizacija tiesiog raketieriškomfe priemonėmis renka 
pinigus iš kai kurių New Yorko vokiečių biznierių. Da
bar apie tai rašo ir kili New Yorko laikraščiai. Jie sa- 
ko> jog hitlerininkai ne tik stengiasi sunaikinti žydus 
biznierius, bet taip pat visokiais grūmojimais iš vokie
čių biznierių renka mokesčius. Esą, aštuoni šimtai biz
nierių jau sutiko nacių raketieriams mokėti po tris 
nuošimčius nuo bendros biznio apyvartos.

Dėlei tų atidengimų NeW Yorke kilo nemažas sąjū
dis, Algernon Lee, Amerikos Darbo Partijos komiteto 
narys, pradėjo judėjimą, kad naujai išrinktasis proku
roras Dewey paimtų į nagą raketierius.

Reikia tikėtis, kad tai ir bus padaryta. Tąsyk hit
lerininkai butų numaskuoti ir nebegalėtų raketieriško- 
mis priemonėmis terorizuoti vokiečius biznierius..

■r ................. « —

Konservatoriai planuoją rinkimus skelbti
’ Anglijos parlamento rinkimai turi įvykti 1940 m. 

Tačiau eina gandai, jog dabartinė konservatorių valdžia 
nelauks to laiko ir paskelbs rinkimus anksčiau. Mat, 
konservatoriai nujaučia) jog jub ilgiau jie dels su rinki
mais) juo mažiau jiems bus šansų tuos rinkimus laimė
ti. Juo labiau, kad nujaučiama pusėtino ekonomiško pa
blogėjimo. ’

Amerikos ir Anglijos darbininkai
_ . 1   . -

. Amerikoje iš viso yra priskaitoma apie 49,000,000 
darbininkų. Vadinasi, tokių žmonių, kurie iš darbo pa
sidaro pragyvenimą. Iš to milžiniško skaičiaus darbi
ninkų tik apie 5)500,000 priklauso vienokiai ar kitokiai 
unijai. Vadinasi, yra organizuoti.

* Anglijoje darbininkų skaičius siekia per 21,000,000. 
Iš jų 4,148,000 priklauso įvairioms unijoms (unijų pri- 
skaitoma 441). Tos unijos įvairiose atsargos fonduose 
turi apie $100,000,000. < ; •

Kaip matote, skirtumas yra pusėtinai didelis: Ang
lijoje beveik kas ketvirtas darbininkas priklauso unijai, 
o. tuo tarpu Amerikoje tik kas devintas.

Ir tai Visai suprantama, kodėl taip yra» Kada Ame?- 
rika dar tebebuvo žemės ūkio kraštas, Anglija jau bu* 
vo pergyvenusi pirmąją pramoninės revoliucijbš stadi
ją. štai kodėl darbininkų judėjimas Anglijoje yra nepa
lyginti stipresnis nei Amerikoje, Tačiau reikia neuž
miršti, jog Amerikoje gyvenimas eina labai . smarkiu 
tempu. Juk tik per paskutinius pora mėtų darbininkų 
judėjime čia liko padaryta labai didelė pažanga. Tiėsa, 

’ tas
• • 
Jis

judėjimas iš daliės tebėra chaotiškas, bėt ilgainiui 
susitvarkys ir nusistovės.

Mažiau romantiškumo
Nacioftalė mokytojų taryba yra nusistačiusi pribš 

istorijos Vadovėlius, kurie stengiasi karus romantiškai 
vaizduoti, Vadinasi, garbinti karo vadus ir visokius he
rojus. Tokie istorijos vadovėliai, sako tarybos preziden
tė Ida T, Jacobd, skiepija mokiniuose žalingą naciona
lizmą, skleidžia klaidingą propagandą ir ugdo minios 
isteriją. . ‘

Mokytojų taryba yra pasiryžusi visą karo roman
tiškumą numaskuoti, ir tuo tikslu netrukus ji rengiasi 
išleisti knygą apie karus ir jų priežastis.
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r Kai kuriose vietose spėjo 
užaugti antras vasarojus.. Piau 
j ant daug grudų nubyra į že
mę. Grudai sudygsta; Kadan* 
gi oras buvo gana šiltas, tai 
ir vasarojaus želmenys galėjo 
gražiai augti. Kai kuriose > vie
tose antrą, kartą užaugę Vąšu-

Antrą kartą žydėjo me
džiai, užaugo vasarojus

RASEINIAI — Ilgas ir, pa- 
lyginti, šiltas šių metų ruduo 
SiEtvotiškal y paveikė ' augalus. 
Kai kuriose vietose antrą kar
tą buvo sužydėję vaisiniaime- 
džiai ir krūmai. Žinomm vai- ,rojaus želmenys išplaukėjo',— 
šiai iš tų Žiedų neužsimezgė.' pasirodė Varpos,pasirodė varpos.

Paskutiniame Tautų Sąjun
gos posėdyje įvyko Vienas inci
dentas, pats savaime nelabai 
reikšmingas, vienok dėl tam tik
rų priežasčių, kurias mes že
miau išdėstysime, užsitarnaująs 
dėmesio. Ispanijos vyriausybės 
premjeras, p. Negrinas, pakvies
tas į žurnalistų bah kietą Žene
voje, pasakė Aštrią kalbą prieš 
diktatūras/

Ponai Mussolini ir Hitleris 
prieš visą pasaulį buvo pavadin
ti “šėtono dvasiomis”. Prikiši
mą Ispanijos valdžiai bolševizmo 
Negrinas griežtai atmetė, Be to, 
jis nupodė j tas skerdynes, ku
rias birželio 30 d, 1934 m. Hit
leris surengė savo bendradar
biams. Negrinas, tarp kita kO 
padarė tokį pareiškimą: “Mes 
galime, jeigti jųš norite, būti 
ir “raudonais’, bet musų rankos 
nebus raudonos nuo kraujo.”

Berlynas užsirūstino: vokie
čių pasiuntinys Berne įteikė 
Šveicarijos valdžiai protestą. 
Protestas neturėjo ir negalėjo 
turėti jokių pašėkų. ŠveičarijOS 
valdžia negali kontroliuoti to, 
ką gali pasakyti Tautų Sąjun
gai priklausančių valdžių atsto
vai Ženevoj evjoTąhmėra jos rei
kalas. Jei yra kokie nesusiprati
mai, tai suinteresuotos valdžios; 
turi juos betaręįŠkai’ spręsti.

Vienok faktas pasilieka fak
tu: Vokietijos valdžia pasijuto 
įžeista ttto, kad galva tOS vy
riausybes, su kuria ji veda ka
rą, viešai pasakė keletą nemalo
nių žodžių vokiečių Valdžios at~ 
žyilgiu. Ką galima manyti apie 
tokį jautrumą? /■

Jeigu mes būtame aštuonio
liktame šimtmetyje, kada buvo 
vedami nureguliuoti ir civilizuo
ti karai, tai visuomenės opinija 
gal ir pasmerktų p. Negriną. 
Vienas iš labiausiai žinomų aš
tuoniolikto šimtmečio žurnalistų, 
p. Vartei, kalbėdamas ap(e ka
rus, davė labai įdomų patarimą 
valstybių galvoms. Būtent, jis 
patarė valdovams, kurių valdou 
mos valstybės veda karą, susi
laikyti nuo niekinamo ir įžeidi
nėjimo. Tie niekinimai, sakė jis, 
negali pakreipti karo eigos. O 
tuo tarpu jie dilgina aistras it 
todėl7 sunkjna galimumą grei
čiau taiką padaryti.

Jeigu Hitleris butų civilizuo
to karo šalininkas ir klausytų 
Vartelio patarimų, tai tuo atve
ju butų galima tik pasidžiaugti., 
Bet ręikia čia jau pridurti, kad 
ir'Negrinas, jei butų vedamas 
civilizuotas karas, nebūtų pava
dinęs Mussolinio ir Hitlerio šė
tone dvasiomis. Tačiau tuo at
veju jis butų paliepęs sušaudy
ti, kaip plėšikus, visus italus ir 
Vokiečius, paimtus į nelaisvę Is
panijoje, Ir visuomeniška opini* 
ja, kuri butų pasmerkusi p. Ne
griną už tą kalbą, butų be jokio 
Švytavimo užglrusi griežtas 
priemones suimtų Italų ir vo* 
kiečių atžvilgiu.

S S » ' -
Tais laikais buvo griežtai nu* 

statyta pradžia: kiekvienas ka
ras, kati jis galėtų būti teisė
tas, turėjo butk paskelbtas pa
gal tam tikrai nustatytą tvari- 
ką. . ■ ':

Karas, kuris buvo paskelbia
mas be specialiai nustatytos fbri 
mos, skaltCsl ratbainlkišku dai--

bu. Todėl visi tokio karo daly
viai — pradedant paprastu ka
rių ir baigiant generolu 
vo atsakingi už jį.

Yra žinomi baisus pavyzdžiai 
to, kaip griežtai ir tikrai žiau
riai buvo pasielgta su tais, ku
rie neregullarišku būdu pradėjo 
karą. Visa tai buvo daroma tub 
sumetimu, kad karas butų ci
vilizuotas ir eitų nustatyta’ 
tvarka. Tais laikais į karą, bu
vo žiūrima kaip J rimtą dalyką.

Pateisinimas Ženevoje' įvyku
sio incidento reikėtų tik padi
dinimą tos baisios painiavos, 
kuri dabar, vyksta pasaulyje. 
Valdžia vienos stambijų* Euro
pos valstybių veda karą su ki
tos valstybes valdžia be ma
žiausios, priežasties ir reikalo. 
Kariauja tik todėl, kad nori ka
riauti. j t) paskui vadina savo 
oponentą- barbaru tik už tai, 
kad tasai užpultas oponentas 
drįso kelis aštrius žodžius pa
sakyti ! Ir niekas dėlei Jx> nesi
stebiu.

Europa parodys paskutinį 
šavo inteiektualio ir moralio su
gedimo stadiją, jeigu jai paga
liau nepavyks suprasti baisumo 
viso to, kas vyksta — jau štai 
antri metai — Ispanijoje.

Dar 1936 m. Ispanijos vy
riausybę pripažino visos Euro
pos valdžios, tame skaičiuje 
Italija ir Vokietija. Pripažino 
jos tą vyriausybę kaip teisėtą.

Ta vyriausybė galėjo būti ge
ba ar blogiu Vienok ji turėjo 
tokią jau teisę valdyti Ispani
ją, kaip Albanijos, Graikijos, 
Italijos ir Vokietijos valdžios 
kad turi teisę Valdyti savo kraš
tus.

Ar ta valdžia paniekino jų 
teisus, įžeidė: jų garbę, grūmo
jo jų saugumui?

Ispanijos valdžia, buvo ji ge
ra ar bloga, nepadarė nieko to
kio, ko galėjo nusiskųsti bet 
kurios' civilizuotos valstybės 
diplomatai. Ji nepadarė nieko 
blogo nei Italijai nei Vokietijai. 
Tie kraštai niekuomet ir nesi
skundė. Ir Vis dėlto tai nekliu
dė padaryti intervenciją 
nijoję...

Ispa-

Europai dar niekuomet nete- . Kas įvyko per tuos trisde* 
ko pėrgyvontl tokį didelį skan
dalą. O tuft tarpU priėš trisde
šimt metų < spalio 18 d. 1907 
m.) trijų dešimčių valstybių at
stovai (jų tarpe buvo Vokieti
jos ir Italijos delegatai) laikė 
Hkagoje konvėnėiją ir priėmė 
tokį tarimą: , 

■“Konvėnčijojė atstovaujamos 
valstybės sutinka, kad jos ne
pradės vienos prieš kitas kariš
kų žygių be tikslaus apie tai 
pranešimo. Toks pranešimas 
turi’ būti motyvuotas karo pa
što incidento reikėtų tik padi- 
matumo formoje su karo pa- 
fekelbiĄio. sąlyga, jeigu reikala
vimas iki nustatyto laiko ne
bus išpildytas.”

feimt metų? Kodėl tie, kuriems 
feuropa 'būvO žinoma prieš tris* 
dešimt metų, nebepažįsta jos 
dabąr? Sakoma, kad reikia vi
sais būdais vėngti naujo karo, 
neš tai padarytų galą CiVilifca* 
cijai. Susirupinilnas civilizaci
jos pražūtimi aiškini perdėtas, 
nes civilizacijos žlugimas jau 
yra įvykęs faktas.

Didžioji devyniolikto Šimt
mečio civilizacija sunaikinta' 
per laikotarpį nuo 1914 m. iki 
dabar. <

Laisvos valstybės rodo, kad 
jos Vis mažiau ir mažiau bepa
jėgia atsilaikyti prieš nesuval
domas ir nesudraustas jėgas, 
kurios dabar naikina Europą ir 
Aziją.

Trėčiadknis, gruod. !> 19Š7
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tuvoj giminių neišgali, o apdė
vėtų drabužių neretas > turi ir 
mielai norėtų pasiųsti, bet tie' 
neleipti lupimai “už patarnavi
mą” lietuvius pikdo ir šaldo 
nuo Lietuvos vaidininkų. Tai 
nelemti įstatymai ir godumas 
iš piliečio paskutinį kąsnį iš- 
plėsti!

Amerikos lietuviai turi susi* 
burę kelt savo galingą teisėtą 
balsą . prieš tai! —A. R.

1 \ "—y.......—7------
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Prekybos pramones ir amatų 
rūmai Lietuvoje

.. . .............. ..... ,„,■■■ i i
(Musų specialaus korespondento)

Itali-
Ispa-

Dar rimtesnis reikalais: 
ja ir Vokietija pripažino 
nijos teisėta valdžia sukilusius 
generolus, — ir niekas prieš 
tai nėužprotestavo 1 šalyse, ku
rios dar yra laikomos civilizuo
tomis, yra r leidžiami labai pa
garsėję laikraščiai. Tiios laik
raščius skaito turtinai if, taip 
sakant, kul.turingi žmonės. Ir 
štai tie laikraščiai patarė savo 
valdžioms pasekti tuo “šauniu” 
pavyzdžiu, atseit, pripažinti su
kilusius generolus... O tuo tar
pu generolų okupuotoje Ispani
joje nėra nieko tokio, kas nors 
IŠ dalies galėtų priminti Sal
džią: nėra parašytos konstitu
cijos (blogos ar geros), nėra 
teisėtu ar neteisėtu budu suda
ryto ministerių kabineto, nėra 
administratyviško aparato. Ga
lima dar paStątyti klausimas — 
ar iš viso tasarrežimas turi ar- 
mijų? Kalbania apiė maurų, ita
lų, vokiečių kareivius; bet kur 
yra ispanai? , v „

Visa valdžia susiveda prie 
kažkokios1 slaptos, anonimiškos 
“junfias”. Iš kur ji atsirado? Iš 
kokių žmonių ji susideda? Per/ 
Ištisus metus j tuos klausimus 
nieko nebuvo atsakyta. Mums 
tik vieną gražų rytą paskelbė, 
jog. toji ahonimiška “juntaN 
perdavė valdžią, kurios jai nie
kas nedavė, generolui Franco. 
Tai juk. yra niekas daugiau, 
kaip /tik uzurpacija ir smurtas. 
Tąi štai kokie teisėti pagrindai 
tos valdžios, kuri siekiasi ats
tovauti Ispanijai, ir kurią jau 
pripažino dvi įsu ropos valsty
bės. O pr i paž i no ją to<i ėl, kad 
Ji svetimų kraštų kareivių pa* 
įalba laikė užėmusi pusę Ispa
nijos. . . . ’ ; /
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Prekybos ir Pramonės rūmai 

Lietuvoje jaii iš senesnių laikų 
Veikia, bet jiė verslo gyvenime 
iki šiol labai mažai pasirodė. 
•Mat, pagal senus įstatymus 
rūmų daugumą sudarydavo žy
dai iv tai žydai baugiausia smuL 
kičš prekybos atstovai. Kadan
gi tokiuose rūmuose daugiausia 
būdavo pas’tcbiama nacionaliz
mo, tai veršio lietuviai šiuos ru
mus privengdavo ir nenorėjo su 
jais ką nors bendro turėti. t

štai jau metai atgal kaip Pre
kybos, Pramonės ir Amatų Rū
mai nauju įstatymu, pertvarky
ti. Jie pertvarkyti taip kad per
svarą turėjo sudaryti rimtėsnio 
biznio įmonių atstovai. Be to, 
Vyriaūšybė pasiliko sau teisę 
Vieną trečdali narių skirti.

štai jau galutinai paaiškėjo 
pagal naują įstatymą susitvar
kiusiu .tų .rUmū- narių ląsjątas. 
IŠ 75 narių šydams teko tik; 28 
vietos. Dvidešimts penkis narius 
pąsky^vyriausybė.

Reikia pasakyti, kad dabarti
nių Prekybos, Pramonės ir A- 
matų Rūmų narių tarpe yra la
bai rimtų verslo pasaulio žmo
nių. Tai jau ne pripuolamai at
sidūrę į tuos rumus nariai, kaip 
dalinai iki šiol buvo, bet rimti 
vyrai ir savo biznio geri žino
vai.

Žydų narių tarpe taip .pat su
telktos visos geriausios verslo 
pasaulio jėgos, kurioms tikrai 
rupi rimtas da’rbas. Tai reikia 
laukti ir manyti, kad šie Pre
kybos ir Pramonės ir Amatų 
Rūmai savo ūkiškus reikalus tin-, 
karnai sutvarkys ir Lietuvoj ė 
tiek prekybininko, tiek pramo
nininko vardą geresnėje aukštu
moje pakels. . .

Prekybos ir Pramonės ir A- 
matų Rūmai šiaip jau Lietuvos 
politiniam gyvenime jokio vaid
mens negalės suvaidinti, nes jiė 
vyriausybei y ta tik patariamas 
organas ir tai patariamas tik ū- 
kiškojo, gyvenimo srityje. Bėt 
vis dėl to reikia sakyti ir taip j 
manyti, kad Prekybos,. Pramo
nės ir Amatų Rūmai savo veik
loje bus gana nepriklausomi, 
bent sprendžiant iš narių sąsta
to atrodo, kad taip turėtų bUti. 
žymėtina, kad taip turėtų būti, 
yra mažiausiai tokių narių, ku
rie tiesioginiai vieni! ar kitu bu- 
du butų surišti su valstybės iž
du. Kitaip tarus, valstybės tar
nautojų nariais, kaip sakysime 
Seime atstovais čia veik visai 
nėra. ,

Taį jau ir šiais atsitikimai* 
turi būtį narių tafpe blaivesnė 
atmosfera, tikrai ūkiškojo gy
venimu atspindį rodantį. ’'

Musų LietuVos gyvenime šie 
Rūmai įneš bent kokių pragie
drulių ir įkyriems biurokratams 
.bent kiek ragus aplaužys, žino
ma, tiek juos įveiks, kiek šipše 
gyvenimo sąlygose iš viso yra 
galimos su biurokratais rungty
nės. \ ___
JMnomą) apie bet kokią Pre- čių pinigais šęlptL likusių Lię-

kybos, Pramonės ir Amatų Rū
mų opozicijų esama padėčių Vi
sai kalbėti netenka. Viena tik iš 
jų galima laukti, kad ūkiškame 
gyvenime, ypač įStalimdaVystės 
srityjč, įneš sveikesnių nuosta
tų ir visi reikalai jau nebus be 
jokios atodairos vieh tik biuro
kratų savo nuožiūra sprendžia
mi. Musų gyvenime tai jau ir 
Ui dideli pliusai. Tik šiokiu po
žiūrio galima įvertinti naujai 
persitvarkiusius šiuos rumus.

Bė to, užsienio prekybai taip 
pat šie rūmai galės atnešti žy
mios naudos, hės užsienio fin* 
mos visuomet galės gauti apie 
veikiančias Lietuvoj'ė prekybos 
ir pramones įstaigas bėŠalesnių 
žinių. Iki šiol užsieniui teikia
mos žihioS pusėtinai buvo at- 
miėžtOs žydų nacionalizmu.

Tai ir užsienis su šiais rūmais 
galės sveikiau bendradarbiauti. 
Taigk dhbar Lietuva turi žemės 
Ūkio rumus. Darbo Rumus, Pre
kybos, Pramonės ir Amatų Ru
mus. Dar norima įsteigti Svei
katos Rumus ir kooperatiniame 
judėjime pastebimas noras tw- 
rėti savo skirtingus Kooperaci
jos Ramus. Dabar kooperatinis 
judėjimas šiuose Prekybos, Pra'- 
monės ir Amatų Rūmuose turi 
tik savo korporacijų iŠ 9 asme
nų. Aišku, kad šiuo atsitikimu, 
kooperacijos reikalai čia nega
lės, būti tinkamai atstovaujami, 
o kadangi iš viso privatus vers*- 
las visur su kooperatiniu judė1- 
j imu stipriai kovoja, tai čia ko«- 
operacijos reikalai bus visai nu*- 
stelbti.

Mušti Skaitytojai
Del Siuntinių 

Lietuvon ,
m, ar.wairfįi»li

Pagal konsulo pareiškimą, 
Lietuvos paštininkai vien UŽ 
padavimą atėjusiam žmogui at
siimti siuntinį Inta’ atlygihinlą 
už patarnavimą, tarsi jie be ak 
gos, dirbtų.

"Toks konsulo pareiškimas lyg 
pateisinimui <to, kas smerktina, 
ne tiek juokina kiek pykina 
laikraščio skaitytoj us,; ypač 
tiios, kurie ką siuntė Stengda
miesi pagelbėti Lietuvoj gimi
nėms. - '

Keletas metų atgal slupčįaU 
savo seseriai į Lietuvą “Lais
vosios Minties’’ žurnalu rinki
nį. Nors Čia pašte siuntimą pil
nai apmokėjau, bet Lietuvos 
paštininkai dar nulupo keliais 
litais priėnYėjų “už pataroavi- 
mą’\ Kai liaus siųteti drabužius, 
tai gal ir UŽ. laiškų iš Amerikos 
padavimą ims reikalaut “atlygi
nimo”.

žinopia, “numatys įstaty
mais^ kad tai galima daryti. 
Daugelis ir Amerikoj gyvenai-

Brooklyn, N, Y.
Visi Laukiame Rakaus
kaitės Koncerto

Gruodžio 12 dieną bus ne? 
paprasta Brooklyne. Tą dieną 
turėsime progą išgirsti Kaufto 
Operos dainininkę Marioną Ra
kauskaitę.

kiiek tenka girdėti, jau visi 
Brooklyno lietuviai su žingeidu
mu to koncerto laukia. Jame 
rengiasi dalyvauti visi Vietos 
biznieriai, profesionalai ir, ben
drai) Visi, kurie myli lietuvių 
dainų,.

Koncerte dalyvaus gana skait
lingai ir New Jersey lietuviai, 
kurie smarkiai tenai platina bi
lietus ir rengiasi dalyvauti. Tad, 
Brooklyno lietuviams bus proga 
susitikti ir su tolimesniais sve
čiais.

Tokias talentingas daininin
kes, kaip panelė Rakauskaitė, 
retai kada pasitaiko išgiisti dai
nuojant Tad, visi sueikime į 
koncertą ir ją išgirskime. Jos 
dainos beklausydami, žinosime 
kąip galingai ir gražiai skamba 
lietuvių daina Lietuvos Operoje.

Sulaukę gruodžio 12 d. 7 vai. 
vakare, Visi eikime j Labot Ly- 
ceUm svetainę, 949 Willoūghby 
Avė., BroOklyne. Tenai 4Ufėsi 
: 4i ^s. pasifošityti ir susižavėti 
lietuvių dainomis.

K. L Paulauskas
14 v '■'".SS"T

IS LIETUVOS
Rado pinigu kalimo 

fabriką
VILNIUS — Per-paskutiniuo

sius metus Vilniuje buvo susek
tos jau keturios pinigų kalimo 
“Įmonės”, šiomis dienomis vie
no lenkų senatoriaus virtuvėje 
buvo surasta dar viena kalyk
la, kur buvo senieji rusų sidal>- 
riniai rublini perdlrbinėjami į 
lenkiškas lo-ties aušinu mone
tas. Pinigų dirbėjai buvo gerai 
užsikonspiravę, nes jautė, jog 
senatoriaus buto policija nedrįs 
krėsti. Patsai senatorius mažai 
būdavęs namie, todči jo tarnai 
sū saVo giminaičiais varė gerą 
biznį. Pinigų padirbifnafc buvęs 
toks tikslus, kad beveik nega
lima jų atskirti nup tikrųjų pi
nigą- '/ .fc

Visi pinigų kalikai suimti ir 
pasodinti į kalėjimą. Kiek jie 
paleido į apyvartą savo darbo 
dešimčiaaukšinių monetų, dabar 
nieks Bežino, nes ir patys fa
brikantai to tiksliai pasakyti ne
gali.

Lėktuvais per Lietuvą 
daug prekių

KAUNAS. — šiemet vaide- • 
čių orinio- susisiekimo b-vės 
“Fufthanšos’* lėktuvai, kurie 
skrenda per* Lietuvą, tu¥i 
daug darbo. Mat, pastaruoju 
laiku Jais pradėta gabenti la
bai daug įvairių prekių ir pa
što Siuntinių. Ir dabar, ru
dens metu Helsinkio •**-» Rygos 
■Mikulio Karaliaučiaus li
nijoje skraido nemažas kelei
vių skaičius ir dažnai lėktu
vuose trūksta vietų, šiemet 
“Lufthansa**’ lėktuvai per 
Lietuvą skraidysią ir per šit*’ 
mą> .
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Bendras Frontas
• M 1.14 ~ . U ,1 1A   .. '..

TORONTO, Ont.—šis vardas bendrai komunistų pažiurus įį 
kai kurtoms yra nemalonus^ 
bėt kut yta veikiama karti! 
kėlią, organizacijų, jis yra prak* 
t akuojamas, Bendrai imant, šis 
uivadinlmas • “bėfcdfas frontas” 
brganiaaciniame veikime yra 
netinkamas. Toks užvardini- 
maš gėriau tiktų fizinei jėgai* 
Dalefekim, laike karo kur eina 
mūšiai, lai ten kaip tik tiktą 
pasakyti "bendras frontas.”, 
beturėdami bendram veikimui 
tinkamesnio užvardinimo, daž-i 
hai palakame “bendras front-; 
as’\ Bet koks ten nebūtų už-; 
vardinimast &a svarbu pati/ 
darbo tikslas. TorontiečlAi ben
drai veikia po Vardu: Toronto' 
Liet. K-tas Lietuvoj Demokr. 

' Atsteigti. Šiam veikimui gir
dis priekaištai, buk esąs koks 
tai parsidavimas komunistams. 
Užkirtimui kelio panašiems 
gandams het būtinas yra rei
kalas šį klausimą iškelti per
spaudą ir nuodugniai išdisku- 
suoti.

•Suskutus amėrikiečiamš rehg- 
tis prie Kongreso, kuriam įvy
kus Clevelahdė, buvo gvildana- 
ma Lietuvos valstiečių sunki 
padėtis ir kaip jiems pagelbėti,

1 kanadiečiai/ taipgi neatsilieka. 
Jie savo kongresą pravedė Mon- 
treul’o. Iš jo išdygo beveik 
kiekviename didesniame, Ka
nados mieste—Komitetai. .

Toronte k-tas gyvuoja jau 
antri metai ir j j j įeina visos 
vietinės lietuvių organizacijos, 
išskiriant katalikus (parapi
ją)- , ' .

Susiorganizavus k-tui ir pra
dėjus priiminėti, atstovus nuo 

. ■ fvairių organizacijų* buvo j pa- 
j /KStntytas tikslas-<vien*teikti1 man ■ 

terlalę ir./ moralę pagalbą* Lie
tuvos liaudžiai greitesųiam pa- 
SiliuOšavimui iš fašistinio jun
go. Dėlto ir vardą pasirinkom 
tinkanti tam tikslui.

Tikslas kibius it jam padėta 
nemažai darbo. Bet jeigu mes 
trokštame laisvės savo broliams 
Lietuvoj, neturime tos laisvės 
pavydėti kitų šalių 'darbo žmo
nėms. čia k-tas parodė* kad 
jam yra brangi kiekvienos ša
lies laisvo ir visomis jėgomis 
Stojo į pagalbą kovojančiai Is
panijos liaudžiai su ' užpuoli
kais. Ar • galima už tai k-tą 
kaltinti? Ar galima k-tui pri
mesti tai, kad jis prisideda 
prie pravedimo demokratinių, 
pažangių valdininkų ir miesto 
valdybą? Ar galima k-tą kal
tinti už tai* kad jis visas pa
stangas dėjo įsteigimui lietu
vių galbos mokyklėlės? Jau ne
skaitant visų ' k-to nuveiktų 
gerų darbų, reikia pasidžiaug
ti, kad laike bendro veikimo 
viėtlhių lietuvių draugiškumas 
tapo gana AUgŠtAi pastatytas. 
Nors tikslas buvo/ vien rūpin
tis Lietuvos baudžia, bet, Sto
vint arčiau prie k-to, negalima 
išvengti platesnio • veikimo. 
Daug yra svarbių darbų, pro 
kuriuos praeiti negalima.

Komunistų lietuviu veikimas 
Kanadoje, reikia pripažinti, yip 
gerai organizuotas. Be' to, jie 
turi savo spaudą* Todėl ir 
Moritrealo kongrese jie sudarė 
didesnį nuošimtį. Tai ar tik 
nebus prislbijoma, kad patekę 
pas juos kitų įsilikinnnų asme
nys sutirps, kitaip tariant, pa
siliks jų rėmėjai. Bet tai yra 
ateities klausimas Ii* hėra ko 
bijoti. ; /. : • į

Kitas- primetimas sučialiS- 
tanrlS Ir jų slhipatlkattis tiŽ hen
ri ra dar ba vi mą su komunistais 
yrą tas, kad buk jie* koftiUhis- 
tai netiki į demokratiją. Kaip 
galima su jais tuo klausimu 
susitarti? šis bus gal vielas iš 
rimčiausių kMUnimų. Ir iš tie
sų, jeigu prisiminti praėitį ir

LIETUVOS KORESPONDENTAI
' “NAUJIENOSE”

Montreale Daug 
Lietuviškų

F ašizmas

i

'■f ]/: J®

demokratiją, tai jokia beridriris’ 
veikimas su jai® nė britų gali-! 
mas. Bet paškutiriiuojti laikhb 
jų taktika pasikeitė, šiandieną1 
mes matome Ispanijos kovoto
jų eilėse Už demokratiją ne
mažai iš komunistų partijos 
narių. Jeigu tikėti kaip kurių 
išsireiškimų, tai Ispanijos kO-; 
votojų eilėše už demokratiją 
randasi nėt 90% liet komunte-, 
tų, ir tik 10% kitų pol. pri- 
žiūrų. Taigi, iŠėina, kad tokls 
didelis nuošimtis komunistų 
lietuvių kafiaufta už demokra
tiją, tai feiškia ką tokio hė- 
paprasto.

Yra’ užmetimų, jog jie kopi, 
kovoja Už dėmokratiją todėl, 
kad vėliau galėtų tose šalyse 
įvesti Sovietų Sąjungą. MAn 
toks užmetimas atrodo mizer- 
nas, ypač Ispanijoj, krir politi
nės sąlygos komunistams nėra 
per daug palankios. Be to, pa
kol komunistai įves Sov. Są-j 
jungą—šiandiena jau nevienas 
mirė nuo kulkos kovodamas už 
laisvę ir demokratiją.

Kurie kovoja Ispanijoj, val
džios pusėj, nežiūrint kurių po-: 
iltinių. įsitikinimų, yra augštai 
įvertinami‘ kaip didvyriai.

Apie komunistų1 prisidėjimą 
bendram veikimui už demokra
tiją jau buvo jų aiškintasi, 
bet aš tikiuosi kad jie .dar dau
giau teiksis pasiaiškinti. *

Viena iš svarbiausių musų 
bendro veikimo kliūčių ‘tai ta, 
xad komunistai mėgsta kovo
ti už demokratiją visose šalyse, 
išskiriant Sov. Sąjungą. At
rado, kad ten viskas taip gerai, 
kaip. rpjųj.et sųprąptriu kad- 
man už tai ,bų^ vėjo ..ir, bus 
prirodoma kad nesuprantu ko
munistų taktikos. Tame ir prie
žastis, kad aš ir daugelis kitų 
ne komunistai ir mums SoV. 
Sąjungos padėtis kitaip atrodo, 
negu karštam komunistui.

Taigi, jeigu komunistai nori 
ir toliau kovoje už demokrati
ją parodyti tiek simpatijos, 
kiek jie prirodė ligi šiol, tai šis 
klausimas net būtinai reikia iš- 
rišt. .

šis mano pareikštas klausi
mas yra plačiai diskusiiotinas 
ir gal vėliau teks pasisakyt 
Savo nuomonę apie bendrą vei
kimą ne tik trirp Torbhtlečių 
lietuvių, bet ir tarptautiniai.

, z . V. Dagilis

TORONTO, Ont.—Kiekvienam 
iš musų prisimena ir dar ilgai 
prisimins persekiojama rusų 
žandarų lietuviška spauda. Lie
tuviškos spaudos draudimo lai-’ 
kais nevienam teko žūti, ne-j 
vienam užbaigti gyvenimą Si
biro tyrlaukiuose arba kur ka
lėjime; Tais laikais netik buvo 
uždrausta spauda platinti Lie
tuvoj, bet taipgi buvo uždraus-; 
ta siųsti raštus užsienin* iš kur 
grįždavo jau spausdintas lie-( 
tuviškas žodis* - •

šiandieną mes turime* įro-! 
dymui to visko, dar gyvus liu
dininkus, kurių drąsumu ir pa
sišventimu mes džiaugiamės.; 
Jie itžšitrirnavo amžinos pa
garbos, nots kiti to neįvertiną.

Triririt min'tyj dabrirtinę Lie
tuvos padėtį, taip ir norisi pa-:
šakyti, krid rimtai spaūdrii, jos; tai, kad mes ,dar neseniai su 
platintojams ir bendrai tiems,: Lietuva atsiskyrę. Mus pasie

kęs raštas, nębuvęs cenzoriaus 
rankose, yra labai brangus.

Turint visą tai minty j,ar ne
vertėtų užsieniečiams susiru- 
pint Liet, korespondentų padė
timi. Noris tiesa, jie nieko iš 
mujų neprašo, bet mes galim 
suprasti jų esamąją padėtį ir jei 
ncdribar, tai nors ateityje mes 
turėtume tinkąmai tuos žinių 
teikėjus įvertinti.

Viktas

ne- 
pri- 
nefe

r • •' • .•...................... *
dimo laikų kovotojai.

SU šiais keliais žodžiais 
sitikimo korespondentams 
duoti daugiau pasirįžimo,
jie jo turi pilnai, kas matosi iš 
jų darbų* čia norima primint, 
kad užsieny j gyvenantieji lie
tuviai nepaprastu įdomumu se
ka Liet, korespondentų raštus, 
nes juose atsispindi tikra Lie- 
tuvoš padėtis. Ypatingai, kad 
tuos raštus Lietuvoje draudžia- 
mia spausdinti./. , < t

Mes, kanadiečiai - lietuviai, 
dar tabiaū šiuos spaudos dar
bininkus įvertiname, nes apie 
90% Kanados, lietuvių yra at
važiavę jau pp perversmo ir 
kuone visi yra tarnavę Lietuvos 
kariuomenėj.1 Mes gal daugiau 
susirūpinę Lietuvos padėtimi 
negu kitų kraštų lietuviai už

ktirie riorii .palaikyti ryšius su 
pažangia užsienio lietuvių spau
da,, dabar Lietuvoj dat aršiau* 
negu buvo 'prie Caro. Tuomet 
lietuvių spaudų persekiojo' sve
timtautis rusas, dabar savas 
lietuvis ir dar tikras brolis.

Lietuvos korespondentų, \ ku
rie rašo “Naujienose”, padėtis 
atrodo nepavydėtina. Bet atei-i 
tyje ir jie bus taip aukštai ger-i 
biami, kaip ir tie spaudos drauJ

Detroito Dailės Cho- l"1™“ “ ”dOT“‘“ 
ro Vizito Proga

sueigai.
J. jokubynris, sutikdamas ei- 

Į ti jAiri pavestą pareigą, pasakė, 
keletą žodžių i susirinkusiuosius 
ir svečius/ pareikšdamas, kad 
jisy o kartu ir1 'Toronto lietuvių 
visuomenė, ^džiaugiasi žiūrėda
ma į' šį graž^ jaunimo’ 'bureip' ■

Jie, sako jj^, Leveik Visi yra 
gimę Šuv. Valstijose, dainuoja 
apie Lietuvą, apie jos upės ir 
gamtos grožybes? nors patys, 
Lietuvos dar, niekuomet nėra, 
matę, Palinkėjo ,chorui kuogė- 
riausio pąįisekimo.

Choro vedėja p-Iė O. Masais- 
kaitė atsidėkodama už linkėji
mus, pareiškė, kad jiems ne

Vaišės svečiams it jų vizito 
įspūdžiai

TORONTb; Ont. — šeštadie- 
iff,’ ’’ ldpi<Hbi8 ib(?n?fzi7'' it ’ Toron
to lietuvių'kolonijoj buvo smar
kus sukrėtimas.

Mat, tą dieną Torontan atvy
ko šaunus Detroito lietuvių jau
nimo būrys, t. y. Detroito lie
tuvių Dailės choro dalis su dai
nų programa.

šį chorą Toronto lietuvių vi
suomenė turėjo progos pamaty
ti ir išgirsti per Toronto lietu
vių sociAl-demokratų kuopos pa- taip švArbii apie ką jie dainuo- 
sidarbavimą. Kuopos valdybą ja, bet jiems svarbu žadinti, lie- 
per M. Kemešienę užklausė mi
nėto choro, Ar jie negalėtų at
vykti į Torontą ir palinksmin
ti torbntiečius su lietuviškomis 
dainomis; Choras mielai sutiko.

baugumai torontiečių žinoma,

liu- 
ap-

Ir Neverk 
Žmogau!...

TOhoNTO, Ont.—Didis 
dėsys šriVO juoda skraiste
gaubė J. M. Jokubynų namus. 
Mirtis Išplėšė dat -Visai jauną, 
VOS Ž4 mėtų ŽoSytę Stankevi- 
čaitę, Marytės sesutę.

Nors tas viskas įvyko toli, už 
jurų, bet skausmas?, besigai
lėdamas, gilirii širdyj įsiskver
bęs, ‘kankina visą šeirną, o ypa
tingai .Marytę. z

Labiausiai skaudu, kad Zo- 
syte, nukankinta ligos-, jautė 
nebeilgai busianti gyVųjų tarpu 
ir nebeteks sesutės Matytės 
pamatyti. Ji paraše jai atsi
sveikinimo laišką trejetą tftU* 
nų prieš mirtį'. Laišku matėsi 
noras gyventi, bet drauge ma
tėsi. stagiai silpstanti jėga, nes, 
nepalyginimai pakitėjęs raštas 
laiško gale. . /

Ir neverk, žmogau, kai Urikios 
jaunutės’ gyvybes sirilas btiha 
nutrauktas, kai drAuge žuvo 
tiek, daug energijos, pasiryži
mo ir gabumo, kiek pfts velio
nę buvo. Todėl giliausią užuo
jautą siunčiu nuo mdsų šeimos 
visiems tiems kuriuos liečia Ši 
nelaimė t !

E M

tuVių išeivijoj-lietuviškOs Dai
nos Meną. Taipgi dėkojo tordn- 
tiėčiahis už vaišes ir už malonų 
priėmimą. f / 1

IPo to bUVo dar pakviesta kal
bėti viena choristė (pavardės 

kad mums jau teko tų linksmy- neprisimenu), kuri irgi pareiš- 
bių ragauti ir begyvenam vien kė* kad Dailės Choras nėra jo- 
įspudžiaiS įgytais jų atsilanky- kia politinė otgariiZačija. jis pa*- 
mu. t; ‘”

• — v a " •• ?
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Apie koncerto programą ir jo 4 
organizavimą aš, nemanau rašy
ti. Paliksiu tak rengėjams, nes 
jiems tai yra geriau žinoma ir 
jiė tiksliau visuomenę apie tai 
painformuos, o aš šiuo straips
niu trumpai noriu pasidalinti su 
skaitytojais įspūdžiais, kuriuos 
įgijau laikė pietų, kurie buvo 
paruošt delroitiečių išleistuvėms

Pietus, /kaip ir visuomet pa
našus parengimai, buvo paruoš
ti 949 Dundas St. W.

Noris rengėjai kvietė svečius 
Susirinkti lygiai kaip 11 vai. 
min-. prieš pietris, bet kai riuVy- 
korri jau ir po 1Ž Vai dar susi- gas vyras, 
rinkusieji nesiskubino sėsti Už j 
šlalų, nes tai nauja Vieta, nau
jės pažintys, kitos kalbos, įdo* 
miofe kalbės if tt- ir t.L ir 
rengėjAj turėjo darig Vargo, M 
sukvietė svečius prie siafų, kol 
nutraukė «tas kalbus^

TAi buvo įdomus suėjimas^ 
malonds šUėjimaS vientaučių iš 
dviejų kaimyninių Valstybių.

J. JėkubyiUts Teftstmėisteris.
Svečiams/ _ ir suširhikUSiems Žų sudAinaVimą ir linkiu kubge- 

kuopos pirminipkas A Phėitae- ririusib pasisekimo jų darbuotė-

tarnauja visokių įsitikinimų 
žmonėms, žodžiu sakant, eina' — 
ten kur, jis yra kviečiamas, o 
svarbiausias choro tikslas tai 
popuiiarizuoti lietuviškas dai-

■ ■1 1 .

nas. ’ / , . ‘
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^Kiškio Pyragas” Stotinoms

Baigdama kalbėti, nuoširdžiai 
dėkojo torontiečiams už vaišes 
ir pareiškė* kad nei vienas iš jų 
nesitikėjo tokių vaišių/

Chorui jau būnant Toronte, 
atvažiavo buvęs Dailės Choro 
vedėjas t. y. p. Dermaitis. Mat, 
jis šiko laikti gyVė& iBliffalo,/ 
N- Yy todėl arčiau Toron-o, Tai 
labai- inteligentiškas ir sithpatih-

• --------- —
(iri'y'bų Valartens—Oprnie—'

MONTH&AL* — Daug 
naujo įvyksią Mnhtrealo lietu
vių tatpe1/ tik* dėja, labai ma
žai kas j spaudą parašo. Tokiu 
budu, labrii ttiažai kas matosi 
spaudoj apie lietuvių veikimą* 
laimes ir nelaimes. Yra keletas 
draugų ir draugių, kurie galėtų 
parašyti nors' retkarčiais, bet, 
kaž kodėl* tyli* Nesu gabi ra
šyme, bet mėginsiu. O gal man 
nors dalinai pavykę tą spragą 
užpildyti. Gal paskui ir kiti 
draugai prridės rašinėti. Dabar, 
kai ateina “Naujienos” ir “Ke
leivis”, tai visi tuoj iėško Ka
nados Žinių, bet parašyti tai 
dauginusiai tirigi. «

šį kartą aš parašysiu dau
giausiai kas veikiama meno 
srityje riėS dabari, pėri mėnesį 
laiko įvyks daugybė parengi
mų. Parengimų daugiausiai bū
na Vytauto Kliubo, ALDLD ir 
Sūnų-Dukterų draugijų.

Girdėti, kad Vytauto Kliu
bo moterys 5 d. gruodžio ruo
šia puikią Grybų ir Lietuviškų 
kurnpių vakarienę, su vokišku 
alum, franeuzišku Vynu. Taip
gi bus gera muzika, tad bus 
galima iri 'senus kaulus paju
dinti. Įžanga žadama padriryti 
laisvą. Tad, visi į šią puikią 
vakarienę, nes kliubo moterys, 
po vadovybe pirm. Yuškevičie- 
nės, visuomet puikius balius su
ruošia !

Girdėjau, kad Jaunimo Cho
ras priėriiė kliubo svetainę 12- 
tai d. b gruodžio iri žada pasta
tyti graži# ‘operetę.’'Varido dar 
neteko šriŽirioti.

t), Vytauto ' kliubo Dramos 
Grupė rriošia 19-trii d. gruodžio 
priikią, jaudinančią 4-ių v. dra
mą ^‘Žmogžudžio Duktė.” Pir
ma kartą Montrieale! Pamaty
kite visi! Parinkti geresnieji 
artistai, net sušilę darbuojasi, 
kad Veikalą pridriHUs pasek
mingą. Sėkite spaudą tolimes
niems pranešimams.

Paštetai Kelia Galvą
Mohtrėale yra įvairiių pažiū

rų Žmonių, bet mažiausiai tai 
lietuvių fašistų. Iki šių rhetų, 
beveik iiebuvo jų nei girdėti. 
Bet' dabar su Amerikos Širvy- 
drikri priešakyj Keletas* pradėjo 
brUžd'Čti', iri norėtų sudaryti gra
žų Mbntrealo lietuvių veikimą 
Ir viėhybę. \ 1

Apte juos teks parašyti kiek 
Vėliau. Dabar tik tiek pasaky
sim Smėtohos agentai! Nekiš
kit savo nosies kur jums nerei
kia, nes pažangus Mohtrealo 
•ličtuviai jūsų hehori ir musų 
gražaus Veikimo jiiš nelšardy- 
šit. Pelicija

Tiesa, beveik pafairšatf pažy- 
riiėti, kad rengėj ai* per choro 
vedėją p-ję Ma'srilškįųtę pasiun
tę didėlį tortą “kiškio pyragą” 
choristų motinoms1 išriėišklta! 
padėkos už tai, kad leido savo 
dukteris ir su n us čia at va žiuo- 
tk • ‘

Aš už save ir saVo šeimą ta
riu detroitiečiams nuoširdų a-
čiu už atsilrinkymą ir tai#1 gris*-

• V ' »• . k ■ IT . - L. $

r
S. Batkiėhe lis perstatė Kuopos narį J. Jo je.

V . ... .... 4 ' • a

A. B.
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i. *

Kaip kurie žmonės manė, na, tai jiems tAš Vfšril rieriUpi. 
kad Kanadoje fašizmo pavojaus 
visai nėra, bet paskutinių dlė-^ 
nų įvykiai rodo, kad fašizmas 
"Kanadoje jau rodo savo ra
gus, ir jeigu Kanados darbi
ninkai nesukrus laiku tUos ra* 
gus fašistams nusukti, tai gali 
būt visai prastai.

Fašizmą Kanadoje labai spar
čiai pradėjo aukoti Romos 
Kleras, Kvebeko proVinėijdj. 
šiandieną Montrealy ar kituo
se tos provincijos miestuose 
joks radikališkesnis mitingas 
nėra galimas, nes jeigu apie to
kį mitingą sužino klerikalinei 
studentai, tai tuoj aus užpro
testuoja, ir miesto galvos jų 
klauso. Kaip keistai Europos 
studentija (ypatingai Rusijos) 
visuomet buvo revoliucijos av
angardas, pirmieji 
už skriaudžiamųjų 
dabar čia Kanadoje, 
tome tuos jaunuolius 
šizino įrankius!

Statistinės žinios rodo, kad 
Kvebeko provincijoj apšvieta 
stovi labai žemai, (spretttlžiant 
iš knygų cirkuliacijos.) Pasirodo 
kad apšvietus reikalus pasiėmė 
savo globon klerikalai, kurie 
daugiausiai rūpinasi pomirtiniu 
gyvenimu ... Bet kad šiandiena 
franeuzų šeimynos vaikais ap
sikrovusios ir pusbadžiu gyve-

kovotojai 
teises, 6 
mės rria- 
kaipo fa-

Kunigai bažnyčiose jiems sa
ko: melskite®’, o Dievas jums 
visko suteiks. Na, ir meldžiasi 
tamsus žmoneliai. Bet franeuzas 
meldėsi, meldėsi ir žiuri, kad 
iš tų maldų nieko nėra, žiuri, 
kad tie kurie prie unijų pri
klauso gauna geresnį atlygini-* 
mg ir geriau gali savo šeimyny 
išlaikyti. Nueina į unijų sitei- 
Htikltrius, ten išgirsta visai 1/i- 
toktes kalbas, negu kuhigas baž
nyčioj kad papasakoja, ir jau 
frrincrizris pradeda daryti sa
votiškas išvadas, pradeda rrišy-* 
tis į unijas ir kovoti už savo 
teises, taip kaip unijų darbuo
tojai nurodinėja.

Nereikia nei manyt, kad kle
rikalai viso nemato. Jie mato 
ir supranta labai gerai, kad jų 
visokioms korporacijoms kurių 
jiė ttiri pristeigę gyvų galybę 
Montrealy, gAli prisieiti riestai. 
Tai, štai, delko jie nusprendė 
patremti darbininkų judėjimą 
Kvebeko provincijoj, išlėisdaini 
tą Pedlak įstatymą. Kova pra
dėta, ir darbihinkai be skirtumo 
pažiūrų, turėtų susijungti ir 
bėndrai stoti savo teisių ginti. 
Jeigu darbinihkai stos. otgani- 
zuotai ir vieningai, tai jiė ko
vą laimės, ir nulauž ragUs Ro
mos slibinui Kanadoje!

BUVAU, MAČIAU IR GIRDĖJAU
Toronto 236 SLA Kuo
pos Nominacijos

12 d. 2 v. pp., 949 Dundas Str. 
W.

Į Kanados Moteris
Labai malonu buvo perskai

tyti Moritrėaliečio Petronio ge- 
yą nuomonę apie Toronto kor
espondentus. Už kg, manau, vi
si kore-sp. yra jam dėkingi. 
Bet, ištikrųjų, gaila, kad kitos 
Kanados kolonijos-miestai ty
li. Juk kur yra žmonių-lietu- 
vių, ten yra ir veikimo ir yra 
ko parašyti. Todėl, riioterys, 
vyrams nepajėgiant to padary
ti, imkit darbo. Pradžia gal 
kiek sunki bus, bet kiekviena 
pradžia suriki, o toliau, taip 
priprasite, kad nenorėsite ap
leisti nei vieno Kanados žinių 
skyriaus, nepasidalinę savo ži
niomis.

Taigi, Sudburietės, Montrea- 
įlietės, Edmontonieties, Vinipe-

TORONTO, Ont.—Buvo po
rą kartų paminėta daviniai 
musų kuopos nominacijų į cen
tro valdybą, bet savos kuopos; 
ridmiriacijos aplenkta. ManaU, 
bus neprošalj ir tai paminėti, 
nes, neatsilankius daugeliui, na
rių, įdomu ir svarbu žinoti iri 
prisiruošti, ką išrinkti sekan
tiems metams valdybon. '

Į pirmininkus kandid.: V. 
Dagilis ir J. Jokubynas; Vicė- 
pirm. J. Bernatonis ir J. Kun
drotas, į sekretorius A. Batkus 
(sau aponento negAvo!) Fin. 
rašt. O. Indreiienė ir S. Batkie- 
nė; iždin. A Kazlauskas ir M. 
Jokubynienė. Matote, yra iš ko 
pasirinkti, todėl butų gera, kad 
visi nariai atsilankytų ir išsi-l 
rinktų valdybą daugumos, o ne gietės ir kitos. Stokite į bendrą 
keletą narių balsais. Ateinantis darbą, o naudos ir malonumo 
susirinkimas įvyks gruodžio suteiksit visiems. Stella 

f

Vengkime Klaidų
TORONTO, Oh t.—“Liaudies 

Balse” nr. 198 tula’s J. Šutas 
rašydamas apie ALDLD 162 
kp. darbuotę, praneša: “Švie
timo komisija raportavo, kad* 
talentingą mokytoją drg. Ma- 
čį lietuvių vaikučių lavinimui 
kalbos ir rašybos auklėjimui 
lietuvybės; mokyklėlė jari vei
kianti.” <

Taigi, jei tdb pranešimu pa
tikėti, tai Išeina, kad ALDLl) 
162 kp. labai gerą darbą atliko. 
Bet tikrumoj Vigai kitaip yra. 
Minima lifrt. kalb. mokyklėlė, 
suorganizuota Ir gyvuoja rie 
ALDbD dėka> bet K-to Liet. 
Liaudžiai gintų kuris riet trim 
tikrą, atlyginimą skiri* mokyto- 
W / iVertėtų‘L. redakcijai 
Atydžiai sekti fcavo' korespbn- 
denti) raštus', kad panašios di
delės klaidos neįvyktų. . Ypač

Buvau, Mačiau 
Ir Girdėjau
Detroitiečiai Toronte!• I • / • ,

Ilgai laukėm šios smagios 
progos susitikti su detroitie- 
čiais, kurie, neatsižvelgiant įvai
rių kliūčių, kurių paprastai vi
sur yra, atvažiavo tokia gra
žiu, ir smagiu veik viėri jauni
mo buriu, ir taip mus palinks
mino, sutraukdami veik visus 
Toronto lietuvius į vieną bend
rą vakarą. Nors salė gana di
delė, bet gausi publika visą pri
pildė.

Labai tik gailu, kad per deko
racijų stoką negalėjo pastatyti 
veikalo, kuriam detroitiečiai bu
vo pasiruošę. Bet jie savo grA- 
Žiomis dainomis iš jaUnučių 
Švelnių baisų, mus labai paten
kino ir taip užjmponaVu, kad 
hel hepajutoihe, jog kuo nė 
les ant rankų užsitryneme be
plodami. Begalo mAIonUf kad tą 
Chorą veda gabi ir energinga P. 
OriytČ Masalskiutė. Tai garbė 
fnums iriotefims, kad mes ir 
Šioj sHtyj vyrams nepasiduodu-
4— i »■ i*i»i■ ■■■■■■ ■■ 

tokias klaidos, kurios pačią re
dakciją. pristato nemalonion pa-: 
dėtim ■ V. D.

rme. Laimingiausių pasekmių p. 
O. Masalskiutei ir ateityje.

Siamė vakarė buvo proga ne
tik pasiklausyti, bet ir padai
nuoti bendrai, būtent Dailės 
chorui ir Toronto publikai, ši
tas bendras padainavimas suda
rė, malonų ir jaukų vaizdą. Pa
baigoj Progfkmo įteikta gražus 
raudorių rožių bukietas choro 
vedėjai nuo
Mrs. Monkų. Po programos se
kė smagus šokiai, o prisišokę iš
siskirstėme, prisiimdami po bū
relį delroitiečių nakvynei. Toks 
pasiskirstymas svečiais davė 
mums progos Susipažinti Arčiau 
su Dailės choristais. D kaip ma
lonu tas viskas buvo, nes jie tė- 
kie visi smagus, malonus ir 
draugiški. , ! j

Musų laimei* turėjo fnusų nA- 
rhaS progos nėt aštųbhėtą dėttol- 
tiečių arčiau pažinti iš kurių 
vienas dabar Buffatičliš, buv^s 
Dailės Choro vedėjas gerb. V. 
Dermaitis.

Gaila, kad tie smagus momeri- 
tai taip greit prabėgo išsiski- 
riahl daugelyj matėsi liūdesys. 
Bet tūriu jiltites, kad Ateityje 
ieks dar pasimatyt.i Nub sav$s 
thi;iu ačiū Toronto Soteialistų 
kuopsi už suruošimą taip. grA- 
žaus vakaro ir detroitiečiams dž 
gausingą atsilankymą.

Stella

gerbiamų Mr. ir



Reikalauja
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Clara Kirk nuo Alexander 
Kirk.
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Stasė RimkaitėPopai Prusiai išvažiavo po- Della Gedminas

RADIO

Bernice Balickaitė Vitkaus 
kas nuo Arėjas Vitkauskas

Gavo
Perskyras

Alice Janisch nuo Harold Ja-

Konstantas Gedminas nuo

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YAKDS 3408

riko krautuvėse, , 3409—3417
S. Halsted St. Nuolaida iki 40%.

■ (Sp))

Labai 
mas.

karšta arbata, paša- 
tjnsit slogas.
Mes parduodam tik j 
įverpus. Ten ir rei
kalaukit.
t kitus miestus to
temams orderius pa
siunčiamo ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelj

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK V1ZGARD, Sav.
4611 $o. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

“Plaukia naudingesne.
šiame laisvamanių suvažiavi- Lietuviškas

Krupnikas
— 80 Proof —

gardus gėri- 
Gerkit Lietu-
Krupniką su

vę. Jie džiaugiasi Cahiornijos 
gražybėmis ir kelione esą pa
tenkinti. K. č.

Prusiai
Californijoje

Northsidiškiai . visuomenės 
darbuotojai, p. Franka ir Mrs. 
Prusiai, dabartiniu laiku ran
dasi Californijoj, prie San Fran- 
cisco ir Oakland, prie vadina
mo Golden Gate-skyline tilto, 
kuris šiai šaliai kaštavo $79,500, 
000 ir kuris yra 200 pėdų aug- 
štumo nuo vandens paviršiaus.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicągoje) s ■" t v 

y

John Kudla, 24 su Dorothy
Jenck, 24

rą sąvaičių atgal automobiliu 
aplankyti įdomiausias vietas 
šios šalies prietų—vakarų da-

•lyje. ; ' •’<
Atvirutėj, gauta nuo pp. 

Prūsių iš Oakland, Cal., atvai
zduoja tą stebėtiną tiltą, per 
kurią pp. Prusiai yra pervažią-1 nfech

$LA 289 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyksta 2 d. gruo
džio, J. Samantavičiaus sv et., 15609 S. Halsted St. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visi malonėkite skaitlingai susirinkti, 
nes turim daug reikalų aptarti ir bus nominacija SLA 
Pildomosios Tarybos ir kuopos valdybos 1938 metams rin
kimai.—A. L. Skirmont, sekr.

Marąuette Park SLA 260 kuopos metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 2 vai.. po pietų, ponios Gricius svetainėj,
2449 W. 69th St. Prašomi visi kuopos rariai kuo skait.in

■ grausiai atsilankyti, nes bus nominuojama kandidatai j 
SLA Pild. Tarybą ir renkama kuopos valdyb.i 1938* ni 
tams ir svarbių reikalų apkalbėjimui, užsirr.oi.ėj.mai duck 
lių ir prirašymai naujų narių prie SLA. —K. Liu.k is, s:k 

SLA 2C8 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks trečiadieni 
gruodžio 1 d., Bismark viešbuty. Pradžia 7:30 va. v k 
Bus nominacijos Pild. Tarybos, rinkimas valdybos, ko-mi 
sija praneš apie rengiamą metinį vakarą ir kiti svarbiu 
reikalai. —A. M-nė. .

Moining Star Kliubas laikys priėmėt nį susirinkimą gru icži 
; 2 d., 8 vai. vak., Grigaičio svet., 3804 Armitage avė. V s

esate kviečiami dalyvauti šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.'ir bus renkama nauja valdyba atėi 
nan tiems metams. Prašau nesivėluoti.—M. Čepui, rast.

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

S.LA 109 kuopa laikys pr'e’metinį susirinkimą treča'ienj, 1 d. 
t '

Gabiai Dainuoja, 
Gabiai Vaidina

■■
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Yra visų mėgiama daininin
kė, bet kartu gera ir vaidin
toja. Sekmadienį, gruędžio 5 
:L, matysime ją vaidinant ko
medijoj “Gavau žmoną”, ku
rią rengia Chicagos Lietuvių 
/yru Choras, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Pradžia 6 vaL 
vakare.

NAUJIENOS, Chicago, Iii 
------------------ -------------------------- - ------- .f, .. ---------- -------- ;-------------------  

mas tokių gražių dainų “Mudu*manių darbuotę tinkamesne ir 
Du”, ^‘Pfemėnelis■ 
Sau' Laivelis” “Geismai ir Sva- !
jones”- darė gilų įspųdį į klau- me priimsime nuoširdžiai pra
sytoj us? Taipgi malonu- buvo riamuoju balsu svečius <taip iš 
pasiklausyti x šaunios Budriko kolonijų, taip iš vietos Chica- 
Yądio orkestrus. Beje, butvo ir gos. Sprendžiamo balso j fe ne- 
pranešimų apie didelį prieškalė-| turės. .Tai yra 'apgąįlėtinas da- 
dinį išpardąyimą, dabar, Bud- lykas, kad taip nustatė L. E.* 

K. D. 1 kp. -rengimo- kom’sija.
Mes girdėjom, kad atvažiuo

ju ir laukiam .delegatų iš toli
mų kolonijų, kaip Clevela'ndo, 
Ohio, Detroito, Mich., kurios 
yra' pasiryžę pilna energija da
lyvauti pirmame laisvamanių 
suvažiavime Chicago j e. Dėl ko 
negali atvykti ir dalyvauti’ de
legatai iš artimesnių kolonijų, 
kaip Rockfordo, Gary, Kenosha, 
Racine, De Kafbd, Waukegan, 
St. Charles, Melrose Parko,' 
Harvey, Aurora, Chicago 
Heights, Indiana Harbor, Cice
ro ir daug kitų kolonijų, kurios 
nesuminėtos ? Negaliu aplenkti 
vietos Chicagos laisvamanių ne
paraginęs ir juos 'atsilankyti.

Pirma sesija bus pradėta šeš
tadienį, gruodžio 4 d., po pietų. 
Po sesijos įvyks draugiška va
karienė ir susipažinimas svečių 
laisvamanių. Chicagos laisvai 
Vaniai turėtų skaitlingai daly
vauti šioje draugiškoje vaka
rienėje. . ,

Rytojaus dieną, sekmadienį, 
bus tęsiamos laisvamanių suva
žiavimo sesijos, kol bus sutvar
kyta visa darbuotė bei padėti 
tvirti pamatai, t v . ’ /

Ma.no troškimas yra per d\i 
suvažiavimo dienas pasimatyti 
ir susipažinti su kuo didžiausiu 
kaičių laisvamanių.

J. J. Prartckas.

Trečiadienis, gruod. 1, 1937

M A D O S

Pirmo Etinės Kul
tūros Draugijos Su 
važiavimo Proga
' šneku j laisvamanius! 

•k <
/----------------- <—

G‘a'1 vienintelis ir pirmas 
toks istorinis įvykis Amerikoj: 
suvažiavimas Laisvamanių Eti
nes Kultūros Draugijos. Įvyks 
gruodžio 4 ir 5 d. Chic'g j?.

Pirmas laisvamanių suvažia
vimas įvyks tiesiogiai išrink
tais kuopų delegatais, kurie 
taisys, apkalbės ir nustatys vi
sų pamatą ir tvąiką bei visus 
įstatus ateičiai. Tokiam darbui, 
kąįp ir 'kokiam didelių rūmų 
suplanavimui, reikia gerų archi
tektų, kad tuos planus gerai 
sutvarkyti ir padaryti namą 
tvirtu, nesugriaunamu. . t

Mes pageidaujame tokių se- 
’riko radio programų iš stoties nu, patyrusių ir /nermč ų dirb- 
VCFL, 970 kil. nuo 7:30 iki ti laisvamanių-“architektų”, ku- 

* * I

I vai. vak. Puikus Operos ar- rie nori prisidėti padaryti tuos 
istės Helen Bartush dainavi- planus, kurie padarytų laisva-

Budriko Radio 
Programas

Pereitą sekmadieni’ lapkričio 
27, vėl teko gėrėtis puikiu Bu-

gruodžio, W.Ncffo svet., 2435 S. Leaviit st. V si naria 
tutinai turite atsilankyti į šį susirinkimą, nes bus nemi 
nuo ama Tildomoji Taryba Jr bus renkama kucpos v Idy 
ba’ 1938 metams, prakalbos ir pasilinksminimas. —Valdyb

Naudokitės Proga!

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS: ,

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

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

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nėmokamai ttkietą vertės 
$2.50 j Draugijos bankietą, kuris jvyks 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 yaj. vakare; pirmadienj—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekmadienj nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vai. popiet.

KALĖDOS ARTINASI. —.Didžiosios sankrovos jau 
pilnos vaikų, kurie turi diužiausio smagumo apžiūrinė
dami ką jiems Kalėdų Diedukas atneš Kalėdoms ir ban
dydami visokiausius naujus- žaislus.

Taupyk 
Pirkdamas 
Pigiai

No. 4484—Apatinis rūbas. Jis 
šiltesnis kai ateis žiema. Galit 
sisiuti iš šilko arba paprasto per- 
kelo. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 42 ir 
14 colių per krutinę.

, I

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę 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,

Cbicago Mali Oordar bendro
ve, viena iš Amerikos tos rū
šies prekybos įstaigų didžiau
sia, kviečia yįsus vyrus ir mo
teris pasipirkti sau drabužių, 
rakandų, vaikams žaislų labai 
pigia kaina.

'Ta įstaiga, randasi prie 511 
S. Paulina gatvės, kampas Ha'r- 
rison. Atdara kasdien nuo 9:30 
vai. ryto iki 5 po pietų, čia ga
lima ateiti ir pasirinkti sau rei
kalingų daiktų iš kataliogo ir 
paduoti užsakymą. Prekės bus, 
jei norima', pristatomos į na
mus. (Skclb.)

AUGŠTOS RŲŠIES
ILLINOIS ANGLYS
LUMP .... ........................... $6.00
MINE RUN ..... 1................. 5.75
EGG ...............   6.00
NUT ..........,......................... 6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

• PIRKIT DABAR!! .
. KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

. 1 •

SIUSKIT'PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

"To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banla

bus 
pa-

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau
* <

atsiųsti. man pavyzdį No------ -----
Mieros ____ .......... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kulturos kryžkelėse Besidairant — 
J Laužikas.

Komunizmo 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 Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

Rusi-

A.

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

•Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Extra Pranešimas
-Chicagos Lietuviams
Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba

PALACE GARAGE
724-26 W. 19th St.

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

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

DAILY
BUSINESS
DIRĖCTORY

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, iųtaisų 
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.

• FOTOGRAFAS’
CONRAD 

fotografas
Studija įrengta pir
mo^ rųfties su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 63rd ST
- Tai PNG ERSR-5R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

PETER PEN'

,» T.

h

V'įyi •''i .<!••' 0$'. X

4^

-AND 
TMERE'S

THE 
MOON-

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAl IŠIMAMI 
už .....—...................... ...... ■ "

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ...................

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

EKZĄMINAVIMAS
OFISE --------------—
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
, Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue
5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ ’VAtGIŲ VALGYKIM 

750 West 31et Street /
A. A. NORKUS, Savininkas 

ToL Victory 9670

AL. MASIULIS 
TAVERN 

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

2055 WEST CERMAK RD. 
TeU Beeley 9224.

LEGION TAVERN 
Grovehil! 4563 

FAMOUS BERGHOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai

> tr užkandžiai.
W. C. LUKAUS, Sav. 

6425 SO. ASHLAND AVfk.
CHeago, Illinob ' 

L
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VESTUVĖS, VAIŠĖS, VAKARAS IR KITI 
18 APIEL1NKĖS ĮVYKIAI.

Brolių-Seserų Drau
gijos Vakaras

Vietos didžiausia draugija— 
Susivienijimas Brolių ir Sese
rų Lietuvių turėjo parengus 
savo metinį vakarų su progra
mų. Scenoje statyta • “Artistai”, 
vieno akto farsas. Veikalas iš
ėjo neblogai. Gaila, kad reikėjo 
perdaug taikintis publikai. 
Svarbiausiose rolėse buvo J. 
Kuzmickas ir B. Liudkevičius 
iš Roselando.

Nors p. Liudkevičius gavo 
savo rolę tik dvi dienas prieš 
lošimų, bet gana gerai orienta
vosi scenoje. Jonas Rukštala, 
vietosį jaunuolis, hipnotisto ro
lėje gerai pasirodė, o gale vei
kalo musų laukštutės Onutė 
Banikaitė, Estele Rimkaitė ir 
Estelle Sku'daitė savo dailiais 
balsais žavėjo susirinkusių pu

blikų, Pianu lydėjo p-lė L. 
Stuporaitė. Visi jaunuoliai gra
žiai savo gabumus parodė ir 
gerai užsirekomendavo.

Publikos susirinko apie 600 
Publika buvo mišri... Vargas, 
kad kai kurie iš publikos na
rių dar neišmoksta kaip reikia 
užsilaikyti laike lošimo. Ar ne
vertėtų jiems nueiti į vidufr- 
miesčio teatrų ir pamatyti 
kaip ten publika užsilaiko.

Vakaras duos draugystei ne
blogų pelnų. Įvyko 21 d. lap
kričio Apvaizdos Dievo parap. 
svetainėje. Prirašyta daug nau
jų narių. ; Z

Sekantis draugystės susirin
kimas įvyksta sekmadienį, 
gruodžio 12 d., 1, vai. popiet, 
mokyklos kambariuose. Tie, ku
rie mano prisidėti-prisirašyti 
prie šios draugystės, kol dar 
'stojimo mokesčio nėra, yra 
prašomi į susirinkimą. Po Nau
jų Metų bus imama įstojimas.

NAUJIENOS, Cfiičage, JQL ’

PO GENEVA KOLONIJA PASIDAIRIUS

Šiandie keturių SLA 
kuopų susirinkimai

Šiandie vakAre įvyks net ke
turių SLA. kuopų priešmetiniai 
susirinkimai, kuriuose bite no
minuojama SLA. Pildamoji Ta
ryba ir renkama kuopų valdy
bos.

SLA. 36 kp. susirinkimas 
įvyks Lietuvių Auditorijoje. 
SLA. 208 moterų kuopos susi
rinkimas įvyks Bismarck hote- 
ly, o Sandaros svetainėj įvyks 
SLA. 134 moterų kuopos susi
rinkimas. Northsidės 'SLA. 226 
kuopos susirinkimas įvyks J. 
Grigaičio svetainėje, 3804 W. 
Aimitage Avė. Prasidės 7:3Q 
vai. vak.

Talką
■ 1 r " "

Suvaidins <;Gavau žmoną” Vy- 
. rų Choro Vakare

• Sekmadienį, gruodžio 5 d., 
pastangomis Chicagos Lietu
vių Vyrų Choro, bus perstaty
tas scenoje gražus juokų veika
las “Gavau žmonų.” šis sma
gus scenos vaizdelis buvo per
trauktas iš Lietuvos, tad Lie
tuvių Auditorijoj bus sijyaidin- 
tas pirmų sykį.

Nors Vyrų Choras susideda 
iš “senosios gvardijos” dainų 
mylėtojų, bet šiame vaidinime 
bus pritraukti ir jaunieji me
no mėgėjai, kaip tai J. Rukšta
la, S. Rimkaitė, A. Benikaitė, 
Žukas ir kiti. Taigi,įgalima iš 
anksto užtikrinti, kad atsilan- 
kusieji bus pilnai patenkinti. 
Dar reikia priminti, kad Chi-

ta dirbęs kulturinį darbų lietu
vių tautai, bet traukia prie" jo 
ir jaunąją gentkartę, kas mums 
lietuviams yra labai pageidau
jama. Tadgi, Chicagos lietuvių 
pažangiąja! publikai patartina 
skaitlingai atsilankyti. įžanga 
yra labai prieinama.- X. š.

Roselando Aido 
Choras Stato 
“Nebaigta Kova”

Suvaidins Gražių Operetę 
Gruodžio 5 d.

ROSELAND — Ateinantį sek
madienį, gruodžio 5 d., J. Stan
ciko svetainėj, 205 E. 115 St., 
įvyksta L. D. Aido Choro gra
žus parengimas. Scenoje stato 
p pere t ę ‘^Nebaigta i Kova”, kur 
pių choras mokinasi dideliu at
sidėjimu. Praktikas laiko po 
keletą vakarų į savaitę.

Louis Mikutis, choro pirmi
ninkas, ir Stanley Lesčiat/skas, 
choro mokytojas, jauni ener
gingi vyrai, dirba sušilę, kad 
tik geriaus prisirengus prie to
kio didelio perstatymo. L. Miku
tis netik turi svarbių rolę oper 
relės vaidinime ir rūpinasi, kad 
vakaras butų pasekmingesnis, 
bet sykiu veda didžiausių agi
tacijų, kad pritraukti kuo dau
giausiai jaunimo prie choro.

Aido choras dabar jau turi 
didelį būrį jai/nimo, virš 80 
narių. Tiesa, yra keletas senes
nio amžiaus narių, bet tai vi
sai mažai. Roselandiečiai turim 
paremti Aido chorų, atsilanky
dami skaitlingai į jo parengi
mų. Tuo suteiksime chorui di
delę paramų, nes chorų užlai
kyti kainuoja daug pinigų.

cagos Lietuvių Choras nepails-

JONAS IVANAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 30-tą dieną, 10:20 va

landą ryte, 1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs, Lietuvoj, 
Raseinių apskrity ir parap., Kačaįiaučyznų palvarke.

Amerikoj išgyveno 80 metų
Paliko dideliame nuiiudime moterį Prancišką (po tėvais Ali- 

jošytę), sūnų Joną, 2 dukteris: Oną ir Stanislavą; brolį ~Juoza
pą ir brolienę Agotą Ivanauskius ir šeimyną; sesers dukterį 
Petronėlę ir Antaną Rapolus, Antaniną ir Antaną Murdokus, 
sesers sūnų Vincentą Jankauską, 2 švogerius Juozapą ir Pran
ciškų Jančauskius ir .šeimynas, pusseserę Petronėlę Jankauskai
tę, 2 tetas Oną ir Petrą Klimanskius ir šeimyną, Uršulę ir Do
miniką Aleknus ir šeimyną ir gimines Amerikoj. Lietuvoj uoš
vį Nikodimą Alijošių, Švogerį Juozapą ir švogerką Oną Alijo
šius, 2 brolius Rapolą ir Antaną ir seserį Agniešką Kiseljenę ir 
gimines.

Priklausė prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo, Illinois Liet. Pa- 
šelpos • Kliubo ir Saldžiausios širdies V. J. Draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi 918 W. 34th St.
I^įjotuvės įvyks šeštadienį, Gruodžio 4-tą d., 8-tą vai. išryto 

iš namų į šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulirf- 
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Ivanausko giminės, draugąi ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Hunus, Dukterys, Brolis, Brolienė, Tetos ir Giminės.
Laid. Direktorius A. M. Phillips, Tel. BOULĘVARD 4139. •
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Aplankius Geneva mieste (Pajauniai sudarė šešias po- 
gyvenančius St. Charles Lie- ras« Tose celebracijose dalyr 
tuvių Kultūros Draugijos na.!vavo jubilijatės sesuo ir Svo
rius Marijoną ir Joną Zaran-W,s P'a‘ Bruneskiai ir bro
kas, teko patirti, kad jie lap-broĮ’;“, Ald"gal 
kričio 14 dienų atšventė savo 
25 metų vedybinio gyveninio 
sukaktį, 
buvo didžiulis ir tikrai šau
nus. P-nų Zarankų kabareto 
salė buvo kupina žmonių.; '__
buvo susirinkę jųi ; giminės, 
draugai ir '■ pažįstami

1 iš Chicagos bei brolis su bro
lienei p-ai W. Aidrigai iš Ge- 

pokylis n.eva- 3e Detroito p-nų \V. 
Raukauškų ir St. Charles p.

1 Galvio ir chicagiečių pp. And- 
^*TaI rijaliskų ir įkyrių, šiose ju- 

bilijatų celebracijose1 dalyva- 
draugai ir'.pažįatami. 'Ne tik
vietiniai, bet ir tlolinių miestų’ įdrigiene i^ ^ujora. end- 
ir miestelių p-nų Zarankų datyyjų Salėjo būti per 
draugai įdomavo šiuo nepa-^^ žmonių, y 
prastu pokyliu. Iš Detroito’ į ■ . „ €
šį pokylį atvyko ‘jaunojo’ gi-1 ^ nai ^araųkos yra.seni Ge- 
minaitė p-nia .

/ir p-ai Renkafkiai.
go: pp. Andrijauskai, Skyriai 
Mankai, Adrigai-

Jubiliejatų

’i P-nai Zarankos yra seni Ge- 
Andrijauskiene ncva gyventojai ir sėkmingi 

Iš Chica- i biznieriai. Tųęj, plačių pažintį 
? 'tarp lietuvių ir iš aukščiau 

Bučiunai, Paminėtų vardų reikia spręsta 
Rainiai, Rankauskai ir Juozai Bemažai ii diau-
Aidrigai. Iš Elginx K. Major, '
Petersonas, Slavė, ir Anderso- - ■ .
nai. H Auroros- Sareikai, Ci-' Taipgi pažymėtina kad pp, 
bulskiai, Bračkauskai, Lauri- Parankos ir šeunymžkam gy
liai, Stumbriai, Balčiūnai, Na- ven*me yra sėkmingi. Jie isau- 
jus, Carnagiai, ir Bračkaus- h16jo tris kurie yra geri 
kai. Iš Batąvia-. Skirmantai, 
Ablačinskai. Iš St. Charles’.
Galkiai, .Ramanauskai, Šarkiai - - - r/ , < 
Donibrauskai, Rimantai, Gle- b’onų , Zaranjkų 
mžai, Aleknai, Šarna, Jauni
nas, Maironiai, Mantvidienė 
Blažiai, Iš Geneva'. Adrigiene, 
Kuprienė, 
Ginturienė. 
nai, brolis

lietuviai, priklauso prie lie
tuvių kultūrinių organizaci
jų ir domisi lietuvių kultūra- 

’ ‘ j duktė yra 
vedus su p. Edvardu.

Tikras esu, kad pp. Zaran- 
kos yra dėkingi Visiems už do- 

Gabulai, Petniii- yanas ir sudarymą taip jau- 
Linkai, faos kompanijos, jų 25 metų 

Vasiliauskas, Sinkai ir Audei- ved*lwnl> gyvenimo Šventėj, 
šonai.

Adrigus

—F. tfulaiv

JONAS RAŠČIUKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 30 d., 8:30 vąl. ryto, 

1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kėdainių ap? 
skrity, Yosvainių parap., šingalių kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metus.
Paliko dideliame nuiiudime moterį Eleną (po tevąis Amfaro-

zųnasj, z uuKtens: juzeią ir niieną; seserį Antaniną ir svogeri ? 
Kazimierą Kuprius ir šeimyną, švogerį Jurgį Ambrozuną, bro
lienę Zofiją Piltpoijienę, pusseserę Marijoną Kavięekienę, 3 pus
brolius Joną ir Pranciškų Numeikius, ir Joną Navicką, ir kitas 
gimines. Lietuvoj pamotę Petronėlę Kasčįųkieųę, brolį kunigą 
J)rf Petrą Kasčiūką (Yosvainių parap. Klebonas), 3 seseris— 
Apoloniją Briedienę, Marijoną Frederick ir Juzefą Raščiukai- j 
tę (Francijoj), uošvienę Juzefą Ambrozunas ir brolienę Adela | 
Manefcienę ir gimines. kv

Priklausė prie Chicagos Lietuvįų Draugijos, Lietuvių Keistu- 
čio PaŠelgųs Kliubo ir Saldžiausios širdies V j. Draugijos.

Kun#s pašarvotas randasi 4158-So. Campbell Ąve. Tei. Virgi- 
nia 1394; *

laidotuves įvyks šeštadienį. Gruodžio 4-tą dieną, 8-tą vąlan- B 
dą tfš ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės, Švenčiausios 
parapijoj bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve- 2/ 
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a, JONO KASČIUKO giminės, draugai ir pažjstamį 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam » 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulipdę liekame, ’ ,
Moteris. Dukterys. Sesuo, švogeriai, Brolienės ir Giminės'^ Kg 

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius A.. . Masalskis^ M 
Tel. Bouleyard 4139.

Thanksgiving Day 
Atgarsiai

Po kalakutų nevisi jautėsi 
?erai. Vieniam galva skaudėjo, 
kitam kojos, o dar kitiems ... 
pilvas. Vieni įsigėrė, kiti per
vėrė, o dar kiti persivalgė.
. Bet vienas asmuo su savo 

“šonkauliu” tai. gal geriausiai 
ir ramiausiai praleido “kalaku
to šventę”. Juo buvo Juozas su 
Terese Kikai, 644 W. 18 S|r. 
Paklaustas, kaip jis praleido 
kalakutinę, Juozapas Kikas štai 
kaip papasakojo: Kalakuto die
noj turėjau du įžangos bilietu* 
į puotų sidabrinio jubiliejaus— 
klebono kun. Ignatius Albovi- 
čiaus, kunigavimo sukakties. 
Apie pirmų valandų nuvykau 
parapijos" svetainėn, Pįlna žmo
nių, dar ta svetainė nematė 
tiek žmonių. Papietavus, man 
tuoj praneša, kad kas tai at
vyko su mašina—autu mus kur 
tai vežtis. Išėjome, nugi žiurb 
me, kad daili mašina—nesar- 
mata važiuoti... Sėdome, ir 
neužilgo atsidūrėme • ICiceroje, 
pas pp. Olbikus, 1604 So. 49th 
Avė. Daili pp. Olbikų reziden
cija, jau pilna žmonių-svečių. 
Stebiipčis, kame dalykas? Pa
aiškina, kad tai apvaikščiojimas 
kalakutų dienos .., Čia randa
me pažįstamus asmenis ir 'jų 
šeimas, būtent: pp. V. Moze- 
rius, F. Bauzus, J. Paugus, J. 
Garadi/s, S. Vasaičius, J. Zig
mantus, F. Miliauskas, B. Yur- 
kus, P. Zičkus ir Vaznius.

P-a Olbikienė tuoj mus, 
šmakšt, už stalo. P-a Olbikie- 
ac su valgiais, o pats šeiminin
kas su skaniais “trunkais” vi
sus svečius nuo širdies vaiši
no. Po vaišių, sukibome už “pi- 
nakelio”. Rėdome, ciceriečiai 
su chicagiečiais—lošėme dvie- 
jomis kortomis. Po sunkios ko
vos chicagiečiai laimėjo, nors 
per neapsižiūrėjimų chicagic- 
čiams teko .700 pakėlimo ne
tekti... 700 į bačka*..

Po vįdiii^thkčio grįžome sa
ro sostinei! Chicagon. Ryto
jaus’ dienų gerai, nei galvos 
skauda,, nieko, galėjau lengvai 
savo darbų dirbti vaistinėje.

Tai tokie pp, Juozo ir Tere
sės Kjkų kalakutiniai priepuo
liai. Jie užganėdinti kaip 
Olbikų svetingumu, taip ir 
liu dienos praleidimu.

“Krikštai”

pp 
dai-

Mokykloje kunigas aiškina 
krikštus; “Vaikai, mes visi 
esame krikštyti. Vienus krik- 
ština vandeniu*, kitus tikru 
troškimu; trečius krauju. Bet, 
daugiausia vandeniu. Troškimo 
krikštas yra to, kuris prieš 
mirtį tikrai troško tapti kata
liku. Tai troškimo krikštas. 
Kraujo krikštų gauna žmogus, 
kuris nebūdamas kataliku, o 
dėl katalikų tikėjimo praliejo 
kraujų. Tai kraujo krikštas.

čia kunigas mato, Kad tiž
ias vaikas • išsižiojęs . klauso. 
Kunigas jo klausia, Jonuk, ko
kį krikštų tu priėmei?..., Vai
nasPelenų/

‘Šventas Kalakutas’
Kunigas, aiškindamas istori

jų, kalba apie Padėkos dienų: 
"Vaikai, mes švenčiame Ame
rikoje Thanksgiving dienų ar- 
ba Turkey Day. Ar jus nega
lite man pasakyti kaip tų šven
tę pavadinti lietuviškai... kaip 
lietuviškai jųš pasakysite,

LOVEIKf Telegramų j 
Visa# Pasauli© 
Dalia.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, BankieUms I 

ir ? Pagrabams.
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEYARD hlt
■■

| Urba Flovver Shoppe
I Myli n t tema—Vestuves
B —Bankietams—LaidiBuvėmsr- 

PapuošiųaAma

Day”,šventę..“Thanksgiving 
“turkey day”...

Vaikas pakilęs, planu balsu 
sako, “Tėveli, švento Kalaku
to”. ’ ' ;

Sidabro Jubiliejus
Apvaikščiota pas mus 25 

metų kunigavimo—sidabrinis 
jubiliejus, kuto, klebono Igna- 
tųius Albavičiabs. Daugybė 
dvasiški jos, “svietiškių” žmo
nių, Bažnyčioje laikyta iškil
mingos pamaldos. Laike pamal- 
do kun. Bičkauskas sakė pa
mokslų... jeigu galima tai va
dinti pamokslu. Bet tas pamok
slas tokiam įvykiui visai ne
buvo vietoje. Po pamaldų, baž
nytinėje1 svetainėje įvyko ban- 
kietas. Daugybės svečių. Kal
bos—dovanos. Apart kitų, Dr. 
St. Biežis irgi įteikė kun. Al- 
bavičiui dovanų, rankai laikro
dėlį, suaukauta inteligentijos.

Buvo kalbos... kalbos* ir kal
bos. Mas kunigas išsireiškė, 
kad jisai ir kitas turįs geras 
parapijas, bet čia., tai bačkine 
(Sic’), nes prie šalies klebo
nijos tūlas grekas turi bački- 
nę — maino ir taiso tuščias 
bačkas. Gaila, kad svečias li
pa ant kornų namiškiams...

I

Ar žinote, kad Amerikoje 
kas 14 sekundų gimsta žmo
gus? *

Kad kas 22 sekundas mir
šta žmogus ?

Kad kas 15 minučių, atvyk
sta imigrantas į šių šalį?

Kad kas 14 minutes 
nas žmogus išvažiuoja iš 
šalies ?

Viską aprokavus, «išeina, 
kad priauga šioje šalyje *po vie
nų žmogų kas 35 sekundos.

Reporteris Bynsas.

vie- 
šios

TARP MUSŲ

Turėjos Daug' 
Vestuvių

BRIDGEPORT — Fotogra
fas Paul Batus, turis photo 
stud'o adresu 3200 So. Halsted 
8t.,' visų pereitų rudens sezonų 

daug vestuvių, 
gerai 
pats, 

yra 
metų 
žino

Kostumeris

turėjęs labai
Mat, jo studija yra 

įrengta. Ir be to, kaip jis 
taip ir jo bendradarbiai 
geri fotografai, tuYį ilgų 
patyrimų. Jaunavedžiai 
kur nuvažiuoti.

CLASSIF1EDADS

T«L Victory 4965 * * 
STOGDENGYS?*

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING ca 
3216 So. Halsted 8tieet

Fųriushed Rdoms
RENDON 4 KAMBARIAI šviesas 

frontinis fletas—maudynė — mūri
nis namas, nebrangiai. 827 West 
84th PI., • pirmos lubos užpakaly.
RENDON 2 kambariai prie mažos 
šeimynos, dėl vedusios poros Atsi
šaukite po 6 vai. vakarę. 2 lubos 

6718 So. Morgan Street.

WANTED TO RENT
• NORIU RENDUOTI medinį Sto
rą apie — 20x30 pėdų arba Šiaip 
vietą tinkamą dėl kabinėtų išdirbi- 
mo. Renda apie - $15.00 į mėnesį, .

30 So. Halsted St. *
■ 1 1 ■' ■" J M. "" "W.Jl Į

Partners Wanted
Partnerystės Reikia

' REIKALINGA PARTNERIO ar 
kapitalo. Norėdami padidinti"’ savo 
biznį, ieškome jauno,; ambicingo vy
ro prisidėti. Reikia turėti $8,000 iki 
$5.000. Gerai išdirbta urmo gamyboj 
įmonė — padarė apie '$330,900 par
davimų į metus. Reta jJbga , Atsa
kyti Naujienos Box 749.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO kaipo jani- 
tor/us prie namų. Visus darbus mo
ku diroti. Meldžiu kam reikalingas 
žmogus, atsišaukti.
3443 So. Union Avė., antros lubos 
priekyje.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGINA namu darbui 
mažoj šeimoj — nėra skalbimo — 
būti
Dr. Sachs, 3401 ^oseveįt Rd.

Kurni ture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

savas kambarys.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
R1US 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio’ biznio iškai
tant svarstykles, registerius Ir iee 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatyste mus pirm negu pirkai
te kitur, dv. /

/i *O{5THE1M .& SONStfelF SO- STATE STBEET
! CALnmet 5269

Išvykstant į Floridų paaukaus 8 
kambarių baldus, gyvenamo kamba
rio, valgomo miegamo setai — 
French sofa, krėslai, komodos, lem
pos, veidrodis, 10x14 — 9x12 kau
ras $10/00, futra $35.00. Viskas turi 
būti parduoti Šią savaitę.

4616 N. Clarendon, Ardmore 0277

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BUČERNĖ pardavimui 4001 So 
Campbell Avė. Matykite savininką.

2526 West 39th Place.’
DU TAVERNAI PĄRDAVIMŪI 

labai geroje vietoje. Negaliu išlai
kyti abu, Savininkas, 6845 South 
Western, Hemlock 7699.

Minėjo 7 Metų 
Sukaktuves

BRIGHTON BARK — Andai, 
neseniai biznieriai Antanas ir 
Antonina Jokantai, kuriuodu 
užlaiko tavernų -adresu 3934 
So. Rockweil St., minėjo 7 me
tų sukaktuves, kai jieduy tame 
bizny.

Į parę atsilankę jų draugai, 
kostumeriai ir kaimynai, kurie 
prie geros muzikos ir kepto ka
lakuto, gražiai linksminos, va
ly dam.L pp., Jokantams ilgiau
sių metų. Rep. B P.

kolo-

18 Metų Vienoj 
Vietoj

BRIDGEPORT .... šios 
nijos gyventojai gerai pažįsta
siuvėjų Kazimierų Laučių, kurs 
turi kraučių siuvyklų adresų 
3317 So. Lituanica Avė. Jis 
čia per 18 metų, nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvos vakaro kostų- 
merių drebučius taiso, prosija 
ir naujus padaro,
\ Be to, p. Laucius yra geras 
dainininkais, priklauso prie Vy
rų choro. Ten jis yra žymus 
basas ar baritonas. Rep. B. F.

fl 4180 Archer Avenye I
Phone' LAPAYETTE (300 jl^

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N*RAŠTINĖ PRIIMA
NUO 8 VAL. RYTO

IKI •
7;30 VAL. VAK.

.-A ■ I

Reai Estatė * or Sale 
Namaj-Žemė Pardavimui ■

PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. 2 po 5 kambarius. 2 automo
bilių garažas. Karštu vandeniai šil
dymas. Ką turite mainyti? Groser- 
nę, automoilį, etc.-«—6 kambarių 
cottage, kaina $1800, įmokėti $800 
Didelis lotas.,

Z. S. M1CKEVICE AND CO. , 
6816 So. VVesteni Avenue 

Hemlock 0800.
-----,------------------------------------------------------------------------------------ L'

PRIVERSTAS PARDUOTI aukšl 
tos klasės 2 flatį, plytinį — 6x6 
kambariai, refrigeratorius, 2 kariį; 
garažas — didelis lotas prie 65-tos 
ir Rockvvell.

Teb Stewart 3601
MAINYSIU

107
PARDUOSIU arba 

ant apaitmentinio bildįngo 
akerių farnios su triobesiais — 7 
mylios West nuo Rivėrside, prie 3 
kelių. Normgl 6902, Paul.

t ‘

JEI TURIT
U PARDUOT

, pagabsinkit
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENV

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

NELAUKITIIX3ĄI ^-- . jį
Palaukit mu« tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

■r,
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gera

GERIAUSIA

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA
pirmoj

60 dienu už 6c

IšPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ SIENDIEN

Nusižudė
dienosnuo

iįM

3$®

ČEMPIONAS

•M*, >

yra 
prie

Geradarybė 
neapsimokėjo

■«><n WII»lĮ|įMįrt

Kaltina kompaniją 
nusukus algas

Bandė dinamitu 
sužadinti 
meilę

Nubaudė 50 
ubagautojų

Kanadietis — 
kviečių karalius

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, 
Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčia už

Garsus šokikų 
Karre Le Barron 

■ rio” — Lietuviai

tams. Pradėkit siuntinėli 
šituo adresu:
Vardas ..............................

KENAVIMO ČEMPIONĖ
Thompson, 17 metų, iš Durham, N. C
kta 4-H jaunųjų ūkininkų kliubų kenavimo čempione. 
Ji per 8 metus sukenavo 9,356 paintes vaisių, daržovių 
ir mėsos. x . - v

Tai bus geriausia dovana iš visų dovanų. 
Jie džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet 
šešias dienas į savaitę per visus metus.

... $ ■ pblfcs

kalus, p. Dundulienė grjž at
gal. Ji žada per žiemą rašinė
ti žinias “Naujienose’’ iš Hart 
ir apielinkčs lietuvių gyveni
mo.

Naujienų prenumeratą visiems me

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

DINAMITAS BLOGAS PATARĖJAS MEILĖS DY- 
LYKUOSE. — Charles Karovich (kairėj), kuris metė di
namito lazdelę į butą Mrs. Patricia Eilėn Davis (deši
nėj), atmetusios jo meilę. Detektyvas Sam Schrier kvo
čia jį dėl pas jį rasto dinamito, ypač kad pasigendama 
kelių lazdelių. Karovich yra vedęs.

Lacy Walker, 17 m., 6020 S. 
Racine Avė., liko nuteistas 60 
dienų kalėjimam ir užsimokėtį 
$10 pabaudos. Jis kartu su 
kitais keturiais negrais vaikais 
apiplėšė 14 metų vaiką > už ku
rio atėmė 6 centus.

Pabaigusi ‘lošti kortomis su 
keturiomis savo kaimynėmis ir 
kol jos dar nebuvo išėjusios, 
Mrs. Lillian Smith, 44 m. 5607 
N. Mason • Avė., nuėjo J kitą 
•kambarį ir išgėrė stiprių nuo

dų. Ji paliko dtt laiškelius, vie
ną savo jaunam vyrui Alfred 
Smith, 22 m,, p kitą savo pir
mųjų vedybų valkams, Lcoh 
Ečkman, 23 iri. ir Lu'cille Eck-

> . * \ i '.-* 4 V 'man, 18

Pasiėmė čeverykus 
ir pinigus

Ryte, vos atsidarius sanKrv- 
vai į Konik čeverykų sankro
vą 6216 Cermak Rbad, Ber- 
wyn, jojo trys jauni vyrai ir 
pradėjo rinktis čeverykus. Vie
nas po kito, visi trys išsirin
ko čeverykus.. Bet vieton mo
kėti pinigus, jie dar atėmė iš 
patarnautojo Samuel Hill $40 
ir pabėgo apsiavę naujais če- 
verykais.

M. Dundulienė
Chicagoje .

Pereito® savaitės pabaigoje 
Chicagon atvyko p. Maria Dun
dulienė, veteranė scenos dar
buotoja, kuri dabar . gyvena 
Hart, Michigan. Paviešėjusi 
pas draugus ir sutvarkiusi rei-

Illinois universiteto atgabentas pa- 
rodon jaunas avinas, laimėjęs čempionatą, /su savo prį- 
žiūrėtojų Jack Hampton, universiteto ūkio forcmąnu 
Avinas sveria 92 svarus.'

Tegul Kalėdų Diedukas užrašo jūsų šeimai 
arba jūsų draugams NAUJIENAS visiems 
metams.

Charles Karovich, 27 m., 
1733 W. 18 St., .bandė prisi
meilinti prie Mrs; Patricia Da
vis, 2536 S. Troy St., bet kad 
toji turi vaikiną, su kuriuo ke
tino neužilgo tuoktis, tai ji 
Karovich piršimąsi atmetė. Ka
rovich įsižeidė ir šokiuose ją 
apmušė. Bet jis visai įtūžo ka
da' ji dagi telefonu atsisakė 
si." juo kalbėtis. Tada jis per 
jos langą* įmetė dinamito laz
delę, kuri sprogdama lengvai 
sužeidė Mrs. Davis ir išnešė 
17 langų namo, kuriame ji gy
veno.

Prieš porą savaičių i jo res
toraną atėjo apdriskęs j d imas 
negras ir ėmė skųstis, kad jis 
badaująs. Djikus jo pasigailė
jo ir nors jam nereikėjo dar
bininko, jis jaunąją negrą pri
statė indus plauti.

Užvakar gi tas jaunasis ne
gras susirado revolverį, kurį 
Djikus laikydavo paslėptą vir
tuvėje, hžpuolė patarnautoją 
Peter Govalis, pasiėmė $42 iš 
registerio ir pasišalino.

Teisėjas Eugene Holland nu
baudė 50/Ubagautojų, kurie 
elegatavd vidurmiesty, po $50 
piniginės pabaudos. Kadangi 
jie negalėjo sumokėti pabau
dos, tai vįsi tapo pasiųsti ką- 
lėjiman atidirbti paskirtąją 
pabaudą.- /

Jau ir pirmiau tas pats tei
sėjas pasiuntė daugelį elgetų 
kalėjiman, miesto kampanijoje 
nors patį vidurmiestį apvalyti 
nuo įkirių elgetų.

Miss Mary Frances 
kuri tapo išrin-

Nors irt sakoma, kad 
darybė apsimoka šimteriopai, 
bet Louis Djikus, savininkas 
National Restaurant, 5442 So. 
Halsted St., patyrė visai ką k i-

Naujienos metams Chicagoje ..................
Kitur Suvienytose Valstijose ir Kanadoj

Darbo departamento atstu 
vai pradėjo tirti kaltinimus 
kad Beverly Improvement Co 
iš Argo, nemokėjo savo 
bininkams tų algų, kurios 
nustatytos dirbantiems 
valdžios viešųjų darbų, 
kompanija pristatydavo juod
žemį dėl WPA. ir PWA, dar
bų ir turėjo iš valdžios 10 kon
traktų sumoje $600,000, bet 
neprisilaikė Walsh-Healy akto, 
nustatančio darbo santykius 
su valdžios kontraktoriais ir 
nemokėjo pusantros algos už 
viršlaikį, kaip yra nustatyta 
to akto.

Kompanija gali ne tik 
rasti valdžios kontraktus 
dar gali būti

SLIDU. — Per dabartinius šalčius Chicagos gatvės pasidengė ledu ir pasidarė 
tiek slydžios, kad sunku automibiliams jomis važinėtis. Sumažinimui slidumo net 
policija barsto gatvėse druską.

Dabar šoka garsiam Royal 
Frblics kabarete

Chicago Mail Order bendro- 
Royal Frolics, kuris randasi 
prie Wabash ir Van BUren gt. 
šoka trejuke šokikų, vardu 
“Karrę ■Lė;’6arirčh;v.Tr?b”. šie 
šokikai yra tyro , kraujo lietu
viai, kurių ^/^vatdialpyra Jenas 
Krenčiuš ir ..Edwardas Tautkus. 
Krenč’ius gimęs Kenoshoj, Wis., 
o Tautkus-St. Louis, Mo. šokė
ja yra frenčiaus žmona. Nors 
jau Chicagoj šoka per keletą 
savaičių, bet jie nieko ap.’e Chi
cagos lietuvius nežino. Patėmi- 
ję paskelbįmą apie BeliajaUs 
koncertą Daily News, jie į tą 
konceitą atsilankė ir d: bar 
maišosi kiek tik galima su lie
tuviais. Pereitą saVa'tę Be’iar 
jus jiems paruošė gražią puotą 
ir supažindino su keletu Chica
gos lietuvių.

Karre Lc Barron Trio yra 
klasiški adagio šokikai ir jau 
apkeliavo visą pasaulį. Geriau- 
sioi pasisekimo jie, turėjo Argen
tinoj, Paryžiuje ir k’tuose 
Fiancijos miestuose ir Angli
joj. Pakvietimą turi šokti ir 
Metropolio viešbutyje, Kaune, 
bet tuom k art ir jie kvietimo 
negalėjo priimti ir mano Lietu
vą aplankyti ateinančiais: me-

GAVO STIPENDIJAS. — Skerdyklų magnatas Thomas E. Wilson su keturiais 
4-H kliubų jaunuoliais, kurie laimėjo jo skirtas stipendijas eiti mokslus kolegijose

Karovich šakosi dinamitą 
pavogęs -iš' CCC stovyklos 
1984 m. ir nuo to laiko visur 
savim vežiojosi, bet kadangi j '< - 
jis sakosi turėjęs 12 lązdučių, 
b policija rado tik 5, be to vie
ną išsprogdino prie" Mrs. Pa
vis namų,; tai policija dabar 
būtinai nori sužinoti kas atsi
tiko su kitomis 6 dinamito laz
dutėmis.

tais. - Abu jaunikalčiai gražaus 
ūgio ir dailių veidų. Jų Šokiai 
iš tikro įspūdingi. Perstatyda- 
mas juos publikai, pranešėjas 
afišuoja juos kaipo “spicial at- 
raction” ir giria jų šekiu.?, k:i 
po gražiausius pasaulyje. Ir, iš 
tikro, yra kas gilti. Ve ką “He
ra ld-Examiner’\ rršo apie juos: 
“The serisational Karre Le Bar
ron Trio also remains at the 
Royal Frolics, I am sorry l used 
up. all my super’ratives in the 
lašt r.cvue of them, for their 
new Bird of Paradise number 
is so beautifull and thrilling 
Chat if ever a giri neęded some 
snappy adjectives to describe 
anything, fhe time is now. The 
dance buiids from one exciting 
climax to another, each one a 
lįttle higher thari the lašt. It 
doesn’t seem possible they can 
perform any m ore thrilling 
fea’ts, būt on and on they go, 
to a. gigautic finish. This is an 
act you simply mušt see. It is 
adagio danclng at its best.” .

Mes galim didžiuotis š ah 
musų šokikais. Ir jie geri lie
tuviai, visuomet lietuviškai kal
basi tarp savęs ir apie Lietuvą 
visiems aiškina. Yra' mokyti 
berniukai

Pasaulinį kviečių čempiona
tą vėl išlaikė Kanada, kana
diečiui Gordon Gibson iš Lad- 
ner, B. C., laimėjus kviečių 
karaliaus titulą dabar laikomo
je Chicagoje gyvulių, pašaro ir 
grudų barodoje. \ į”.

'• •• ■ i
Per 19 metų kontestų, Ka

nada yra laimėjusi kviečių 
čempionatą 15 metų. Bet. Eįri- 
tish Columbia provincija čemr 
pionatą laimėjo 
kartą.

Bet tai neišėjo į sveikatą 
pačiam Karovich, nes nors 
Mrs. Davis. ir nežinojo jo pa
vardes ir kur jis gyvena, bet 
visgi žinojo kur jis dirba ir 
policija greitai jį susekė. Pa- 

pra- dariusi jo namuose kratą, po- 
bet ’ licija rado dar 5 lazdeles dina- 

aštriai nubau-'^ito, taipjau ir Karovich žmo- 
Ina.

3'




