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TELYČIŲ ČEMPIONE. —- “Ashbou.rno Orange” grynos veislės trumpąragė 20 

mėn. telyčia, sverianti 1,115 svarų, išauginta Oklahoma A. and M. kolegijos, ku
ri dabar lai komoj Čhicagos gyvulių pa odoj gavo pirmą prizą ir tapo išrinkta 
visų telyčių ' čempione- į

sovietų Rusija, 
44 vokiečiai su- 

iš Ru- 
dviejų 
Ispani-
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Algų ■ Darbo Valandų Bilių Svars
tys Kongreso Sesijoje

Grąsinimas sulaikyti pagalbą medvilnės 
augintojams paveikė pietinių valstijų 

atstovus
WASHINGTON, D. C., gruo

džio 2. — Prezidentas Roose- 
veltąs, sušaukęs dabartinę spe
cialią kongreso sesiją, prašė ją 
priimti algų-darbo valandų bi
ldu. šiuo biliumi taikoma pa
gerinti būklė prasčiausia ap
mokamų ir dirbančių 
laiką darbininkų bei 
kių.

Bilius buvo įneštas
' ėjusion sesijon, tačiau jį at

stovų buto komitete sulaikė 
pietinių valstijų komiteto na
riai. Pietinių valstijų atstovai 
neišleido biliaus iš komiteto nė 
šiai specialiai kongreso sesijai 
svarstyti.

Taigi pradėta rinkti parašai 
po peticija, reikalaujančia at
imti algų-darbo valandų bilių 
iš komiteto, 
buto visumoje 
sabotažuojama.

Bet ir atstovų 
f 

peticija buvo
Ir čia labiau-

šia ją sabotažavo pietinių val
stijų atstovai.

Bet, sakoma, lazda turi du- 
galus. Pietinių valstijų atsto
vams sabotažuojant algų-dar
bo valandų bilių, biliaus šali
ninkai ėmė grūmoti, kad jie, 
savo keliu, sutrukdys tą far- 
mų biliaus dalį, kuri žada pa
galbos medvilnės augintojams, 
i O medvilnė, kaip žinia, au
ginama pietinėse valstijose. 
Grąsinimas sulaikyti pagalbą 
medvilnės augiptojams pasiro
dė taip stipru^, kad ketvirta
dienį jau buvo surinktas rei
kiamas kiekis atstovų parašų 
po peticija algų-darbo valandų 
biliui iš komiteto atimti ir 
sipnos atstovų posėdžiui 
duoti svarstyti.

Svarstymui algų-darbo 
landų biliaus šioje specialioje 
kongreso sesijoje paskirta 
gruodžio 13 diena.
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Rusija ir Vokietija 
apsimainė suim

taisiais
MASKVA, 

gruodžio 2. 
imtieji tapo išgabenti 
sijos mainais į Įgulas 
Rusijos laivų suimtas 
joje.;

Užmušė ir sužeidė
5 ? 1,000

Italai numušę 455 
lojalistų lėktuvus
ROMA, Italija^^ttoiiŽio: 2.

Dienrašti* /‘41 Messaggero” 
pranešė ketvttt^diehio laidoje, 
jogei italai * aviatoriai per vi
są Ispanijos civilį karą numu
šę 455 lojalistų lėktuvus. Ita
lų aviatorių per tą laiką žuvo 
35.,

Streikas Fordo Įmo
nėje tebesitęsia ■

Japonai rengia 
paradą

STĮ LOUKL Mo.., gruodžio 2. 
— Streikas >Fordo ^ihoAeje šią^ 
me mieste tęsiasi jau antrą 
savaitę. r.

Fordo advokatai trečiadienio 
vakare papildė bylą iškeltą 
streikininkams. Byla reikalau
ja uždradsti pikietavimą. By
loje suminėta 121 asmuo, prieš 
kuriuos ieškoma indžionkše- 
no.

Teismas nepripažį- Paskyrė įgaliotinius 
|arįįs 3u. Franco

, BELGRADE, Jugoslavija, 
gruodžio 2. — Jugoslavijos vai- 

Pora metų atgal P’sM* įgaliotinius biz-
Ihio reikalam^ su Ispanijos su- 

........ . „..o pavaryti ‘vaikai ki151i« va^Vybe. Tačiau Jugo- 
Lillian ir iVilliata -Gobitis, Je- «!av^os: pareiškė,, kad
hovah Wjtp«?se^Atos. «pa- J?
žfntojai,jie atsisa- režimų.||
kė Amerikos Vėliavai saliutuo- Pazinimil- 
ti. šiomis dienomis federalis 
teisėjas Albert B. Maris, Go- I 
bitis vaikų byloje išnešė spren-

sta prievartos vėlia
vai saliutuoti

■ . ■ I

Pataria kviesti Mi- 
ehigan gubernatorių 

už taikytoją

SHANGHAI, Kinija, gruod
žio 2. Kinų pranešimais iš 
Hangchow, japonų lėktuvai 
mėtė bombas į Hsiaoshan mie
stą. Daugiau kaip 1,000 civi
lių gyventojų užmušta arba su
žeista. Per 1,100 namų Hsia
oshan mieste sugriauta.

Japonų pranęšimais, lėktuvų 
kautynėse prie Nankingo ar
ba virš Nankingo šeši japonų 
lėktuvai nuniušę tryliką kinų 
lėktuvų, kurie buvo neseniai 
atgabenti iš Rusijos.

Dar pranešama, kad kinai 
koncentruoja 300 lėktuvų, pa
statytų Rusijoj, kovai prieš 
japonus besiveržiančius linkui 
Nankingo.

PHILADELPHIA, Pa., gruo 
džio 2. ■- 
stelyje Minersville, Pa.; iš mo
kyklos buvo i

Atlankys.? Lenkiją,
A-/ AVA kj V <-A> Alk A x.f J Vz A kj A A “ A J^A W ® '

dimą, jogei negalima išvaryti [Rumuniją, Jugosla
viją ir Čekoslovakiją

DETROIT, Mich., gruodžio 
2. — Detroito ir ,Wayne kaun- 
tės Darbo Federacija praėju
sio trečiadienio vakare vienu 
balsu priėmę rezoliuciją, kuri 
si u 10 A Michigan val
stijos . gubernatorių Murphy 
kaip taikytoją Amerikos Dar
bo Federacijos ir Industrinio 
Organizavimo Komiteto gin
čuose.

Daugiau išlaidų Ita
lijos laivynui

ROMA, Italija, grdodžio 2. 
— Trečiadienio vtakare Itali
jos vyriausybė pareikąlavo 
stovų sbutą .padidinti 10% 1937 
38 \m$ų.. biudžetu l&Yo talfy* 
nui. Biudžetas, kokio vyriau
sybė reikalauja karo laivynui, 
sieks 2,050,814,000 lirų.

Naikinamos paleistuva
vimo gūžtos

KAUNAS — Prieš kurį laiką 
atitinkamos įstaigos gavo žinių, 
kad kaj kuriuose Kauno viešbu
čiuose ir pasilinksminimo vieto
se ištvirkavimo tikslams laiko
mos jaunos merginos. Pirmiau
sia policija pradėjo kvotą prieš 
vieną Leono Sapiegos g. viešbu
čio laikytoją. Jaunos merginos 
nusiskundė, kad ten buvo ver
čiamos ištvirkauti. Atitinkamų 
įstaigų tardomas to viešbučio 
savininkas prisipažino, kad jo 
patalpose buvo ištvirkaujama. 
Jam buvo iškelta baudžiamoji 
byla ir be to įsteigta policijos 
priežiūra. i TįĮM

Vieno .Vytauto pr. restorano 
savininkas M-kas su savo su
gyventine laikė būrį padavėjų, 
kurioms restorane darbo lyg ir 
nebuvo. Buvo gauta žinių, kad 
tas restoranas yra užeigos vie- 
a ištvirkauti. Tas buvo vėliau 

nustatyta kvotos. Restorano lai
kytojams iškelta baudžiamoji 
byla. Antros apylinkės tardy
mą jau užbaigė ir bylą nusiun
tė Kauno Apygardos Teismui.

Vakar už prostitučių gūžtos 
aikymą suimtas ir į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą Įmes
tas V-tka. Neseniai jo bute ra
do slaptų prostitučių kambarj. 
Ten atvykdavo 
merginos. V-t
pasislėpti nuo policijos, nuolat 

' ktnsdavo gyvenamąją vietą.
.Būdamas
ateidavo registruotis į Petra
šiūnus, o faktiniai gyvena- vie
name Kauno apylinkių kaime. 
Naktimis ateidavo į Kauną.

Paleistuvystės gi/žtų laikyto
jų bylos po kurio laiko bus. 
sprendžiamos Kauno Apygar
dos teisme. Be to, pastaruoju 
laiku policija pradėjo smarkiai 
tikrinti ir kitas įtartinas vie
tas, kur anksčiau buvo susuk
tos paleistuvystės gūžtos. Pa
gal musų Įstatymus ištvirkavi
mo* lizdų laikytojai gali būti 
nubaigti keleriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo.

ir iš kaimo 
norėdamas

policijos ■' priežiūroje

Nepaisydama Jungt.
Anglijos atstovų

Greeno ir Lewiso 
pasitarimai tęsisWASHINGTON, D. C., gruo

džio 2. 
Valstijų ir 
protestų japonų karo vadovy?
be nutarė surengti penktadie
ni-pergales paradą Shangha- 
jaus tarptautinio setfemento 
gatvėmis. Prisibijoma, kad dėl 
parado gali Įvykti kinų-japonų 
susirėmimų gatvėse.

WAkSHINGTON, D. C., gruo
džio 2. — Ketvirtadienį, lap
kričio 2, C.I.O. vadas John 
Levvis ir A.D.F. prezidentas 
Wm. Green turėjo du pašita- 
rimus.

Iš mokyklos vaikų, kurie atsi
sako saliutuoti vėliavai, jei sa- 
’iutąvimą draudžia jų tikybi
niai principai.

Dešimtys kitų vaikų, 
klausančių tai 
buvo išvaryta iš 
Pennsylvanijos, 
ir kitose valstijose.

. JSudoihinti l; Lewiso-
. PARYžnrsT^neuzija;' gr.i^eno konferencija

2. — Francuzijos užsienio ręi- 
pri- kalų, ministeris Yvon Delbos 

pačiai sektai, ketvirtadienio vakare išvyko į ‘ 
mokyklų Lenkiją. Jis aplankys taipgi 

Massachusetts

Vokietija siūlosi tai
kyti kinus ir japonus

Teismo rakietas

Kovoja prieš Roose 
velto paskirtą 

teisėją
WASHINGTON, D; C., gruo

džio 2. — Tie patys senatoriai, 
kurie vadovavo kovai prieš 
prezidento Roosevelto sumany
mą perorganizuoti , Vyriausią 
Jungt. Valstijų teismą, dabar 
pradėjo kampaniją . tikslu su
laikyti nuo užėmimo vietos ki
tą prezidento kandidatą. Pre
zidentas paskyrė teisėju ape
liacijų teismui Columbia dis- 
trikte profesorių Henry Edger- 
toną, o Roosevelto priešininkai 
deda pastangas, kad senatas 
neužgirtų paskyrimo.

Po pirmo pasitarimo Levvis, 
pareiškė laikraštininkams: bu
vo, girdi, abelnas pasitarimas 
— išvadų nepadaryta. Green 
pastebėjo: “Turėjome patenki
nantį susirinkimą; bet nepri
ėjome išvadų.’’

Sekantis Greeno ir Lewiso 
pasitarimas įvyks penktadienio 
vakare 8 valandą.

Išteisino dar tris te
roristų byloje 

f

SPRINGFIĖLD, .111., gruod- 
žio 2. — Ketvirtadienį išteiS 
sinta dar trys asmenys, ku
rie buvo* įtrau’kji bylon prieš 
teroristus veikusius Illinois 
valstijos kasyklų srityse, šį 
kartą išteisinti buvo Hcrman 
Stovai iš Alton, Ralph Bridges 
iš \ Gillespie ir James Harrison 
iš Johnson City. Viso teisia
mųjų dar paliko 36 asmenys.

HANK0W, Kinija, gruodžio 
2. —- Iš autoritetingų šaltinių 
ketvirtadienį patirta, jogei Vo
kietija pasisiūlė tarpininkauti 
kinams ir japonams taikos rei
kalu, • Vokietijos ambasado
riaus Kinijai, Oskaro P. Traut- 
manno, pagalba.:

Ketvirtadienį Trautmann bu
vo Nankinge ir tarėsi su Ki
nijos valdžios viršininku gene
rolų .Chiang Kai-sheku.

Taikos sąlygos, kurias vo
kiečiai siūlo, tarp kita ko nu
mato Kinijos dalyvavimą vo- 
kiečių-italų-japonų * antikomuni
stiniame pakte, ištraukimą ja
ponų kariuomenės iš Kinijos 
ir užtikrinimą, kad Japonija 
neieško teritorijos šiaurės Ki
nijoje, o tik nori ekonominio 
kinų ir japonų kooperavimo.

Diplomatai laukė svarbių 
įvykių ’ Trautmanno vizito 
Chiang Kai-shekui pasėkoje.

Rumunijos, Jugoslavijos ir Če
koslovakijos sostines.

Delboso tikslas yra gauti iš 
naiijo prižadų iš šių valstijų, 
kad jos -pasiliks draugingos 
Francuzijai. 6 iš Francuzijos 
pusės Delbos mėgins užtikrin
ti jas, kad nėra pagrindo bai
mei, jogei Anglija ir Francu- 
zija leis Hitleriui agresingai 
elgtis, linkui mažųjų -„•? valsty
bių. • r j

Pataria transatlan
tini skridimą vy

styti
WASHINGTON, D. C., gr. 

2. — Joseph P. Kėnnedy, Jungt. 
Valstijų prekybinio laivyno 
komisijos pirmininkas, ketvir
tadienį išreiškė paraginimą 
kongresui asignuoti nedelsiant 
finansinės paramos išvystymui 
transhtlantipio susisiekimo lėk
tuvais. Pasak Kennedy, Jungt. 
Valstijos neprivalėtų 
čia ‘pirmenybę ir 
svetimoms Šalims. '■ 

' S ————--

WASHINGTON, D. C., gr. 
2. ■ :— Vienuoliktą valandą ry
to ketvirtadienį .susitiko John 
Lewis ir William .Green- kon
ferencijoje, kurios tikslas- yra 
atstęigti Amerikos darbininkų 
vienybę.
: Bet jau kur kas anksčiau 
prieš tą laiką buvo susirinkę 
laikraštininkai ir spaudos bei 
muyių fotografai. Susirinko ki
tokių tėmytojų.

Tačiau jokių informacijų, 
jokių pranešimų jie negavo ne 
iš Leyviso, nė iš Greeno. Ne
užilgo po to, kai konferenci
ja prasidėjo, atvyko senato
rius Berry. Bet ir jo į konfe
renciją nepriimta.

Konferencija tęsėsi porą va
landų iki pertraukos pietums. 
Pertraukoje Taip Green, kaip 
Lewis pasakė, kad neturi 
reiškimų.

pa-

gr.

pavęsti 
kontrolę

gruo-z 
daroma tyrinė- 
ryšium su pa- 

džiurės parei- 
Jau pašalinti iš

KANSAS CITY, Mo., 
džio 2. — čia 
į imas rakieto 
šaukimais eiti 
gas teismuose,
darbo du šerifo padėjėjai ir 
areštuoti penki neteisėti džiu- 
rininkai.

Rakietas varyta šitaip: už 
$1 pardavinėta pašaukimai į 
džiurę; kadangi džii.‘rei moka
ma po 3 dolerius dienai, tai 
nesunku buvo rasti norinčių
jų lengvu budu keletą ar ke- 
lioliką dolerių uždirbti.

Neteisėti džiurininkai, sako
ma, išsptendę gan daug bylų. 
Gal būt’, kad kai kurios jau 
išspręstos bylos teks iš naujo 
spręsti,

Kautynės dviejuose 
frontuose

HENDAYE, gruodžio 2. — 
Įvyko kautynių tarp lojalistų 
ir sukilėlių keliose vietose Ar
gono ir Teruel frontuose. Ta
čiau kautynės nebuvusios reik
šmingos.

Balsuotojai užgyrė 4 
, metų terminą guber

natoriui
NEW YORK, N. Y.,. gruo

džio 2. — New York o valstijos 
balsuotojai žymia balsų dau
guma užgyrė si.manymą gu
bernatoriaus terminą pailginti 
— kad terminas tęstųsi 4 me
tus vietoj dviejų metų.

Chicagai ir aplelinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Truputį šilčiau; lengvi ir vi
dutinio stiprumo, t daugiausia 
pietų vakarų vėjai; saulė teka 
7:00, leidžiasi 4:20 valandą.

Pirmas lietas Į 185 
dienas

LOS ANGELES, Gal., gruo- 
džio 2. — Los Angeles mieste 
palijo pirmą kartą po 185 die
nų laiko. Pirm to , čia lietaus 
buvo gegužės 30 dieną šių me
tų.

Airija pakeis savo 
vardą

GIŽNEVA, Šveicarija, gruo
džio 2. Tautų Lyga gavo 
pranešimą iš Airijos, kad p^P 
gal naująją Šalies konstituci
ją, pradedant gruodžio mėne
sio 29 diena š.m., airiai ofi
cialiai, vadins savo šalį Eire

Išvaikė naciu demons
traciją

LINZ, Austrija^ gruodžio 2. 
— Ketvirtadienį Austrijos po
licija išsklaidė ltQ00 nacių de
monstraciją šiame mieste, -su
rengtą ties /kalėjimu. Demon
struotojai reikalavo paleisti iš 
kalėjimo * 20 laikomų ten na-

Kaltinimai 955
■ katalikams

ĘĘRLYNĄ& Vokietija,
2. Dr. Hahz Keri, Vokieti
jos bažnyčios reikalų ministe- 
ris paskelbė,* kad .955 katali
kams Vokietijoje yra iškeltos 
bylos. Jie kaltinami nusižengi
mai* dorovei.

Kaltinamųjų tafpė randasi 
98 kunigai, 744 minykai ir mi- 
nykės, 118 bažnyčios' samdinių 
ir kitokių užsiėmimų žmo
nių. y

Be to, Dr. Hanz , Keri pra
nešė, kad 242 katalikai jau 
yra nubausti už nusikaltimus 
kriminaliu nemoralumu*. Iš mn 
baūątųjų 45 buvo kunigai, 176 
minykai ir minykėą, sam
dinys.

LaGuardia balsavo už 
\ Darbo Partiją

NEW YORK~N. Y., 
džio 2. _
mėras La Gtiardia skaitosi re- 
publikonas, bet paskutiniuose 
Nęw YOrko rinkimuose jisai 
pats ir jo žmona balsavo Ame
rikos* ,Darbo Partijos sąrašu.

i

gruo-
Nors New Yorko

BAĘCELONA, Ispanija, gt. 
2. —- Pirmas Amerikos laivas 
per paskutinius 8 mėnesius at
plaukė į lojalistų valdomą Va- 
lencijos uostą ketvirtadienį. 
Laivas atvežė gazolino ir kvie
si
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NAUJIENOS, Chicago,

Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

BRAZILUOS LIETUVIU GYVENIMO 
PRAGIEDRULIAI

1 ■ i ———r
Brazilija ir joje gyveną lietuviai. Lię.tuyos ujinisterlsi 

Jonas Aukštuolis sustiprino lietuvių pozicijas nėr ir 
botų galimybių galy. Lietuviai ropksteiyiai Brazi-? 
lijoje
Milžiniškos ir žavingosios Brazilijos viešoji opinja 
labai palanki lietuviams iy

—T- ■ . ............. ’Ul"

(Specįajio “Naujienų” korespondento Pietų Amerikoje)

(Tęsinys) kolonijos Brazilijoje vienybę
_ . .. . . . i Į įvykusi faktą. Pasirašė Brazili-Tarpusavis lietuvių sugyveni- . T. \ - .JP8 Lietuviu Orgamz^ų Centt 

ro Tarybos al.stoyąi. t

Brazilijos lietuviai aukštai iškė
lė savi) įr Liętgvoč vardą

Brazilijos valdžia ir visuome- 
nė labai palankiai žiuri į Lietu- 

! vą. Gerai atsiliepia apie gyve- 
. Iš 

jų man teko girdėti- daug pa-

ly.
Savininkai, amatninkai ir darbininkai.

• mas ir deklaracija 
< •

Kai . dė| Brąziiijos lie^yių 
tarpusavio sugyvenimo, tai tu
riu pasakyti, kad, kiek maų te
ko matyti ir patirti, tai jie g.e^ 
rai sugyvena ir reikale vienas 
kitam padeda. Jei ’šiek tiek per j -- -
šasi ir riejasi, tai kai kurių nančiuk ten musų išeivius, 
laikraščių redaktoriai bei leidėr - - - - - -
jąi (kurie eina visuomeninio gy- reiškimų, giriančių ir vertinau
venįmo ruporų roles) ir dar po- 
ra asipenų, norinčių į savo ran- Brazilijon įvažiavimo kvota Lie? 
-(Mato- tuvai nustatyta 1500 žmonių, 

mai, turima omenyje kunigai), Japonijai gi, kurios išeivių Bra- 
zilijoje gyvena daugiau 300,000, 

greit išnyks, neš Lietuvių Cehfr leista atvykti tik 400 jps pilie- 
ras man dalyvaujant paskelbė Vokietijai, kurios žmonių 
sveikintiną ir istoriškos r.eikšr ten gyvena per milijoną, nusta-

kas paimti mokyklas. (Mato
mai
Manau, kad ir ši nesarjtaika zjĮjjoje gyvena daugiau 300,000,

mes turinčią deklaraciją, kuri 
skamba sekančiai:

1937 metais, spalių mėn. 3 d., 
iškilmingame posėdyje, Brazili
jos Lietuvių Centro atidarymo 
proga, dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos Įgaliotam Minis? 
teriui ir Nepaprastam Pasiunti
niui Pie«tų Amerikai Ponui J. 
Aukštuoliui, 
Atstovams ir Valdybai, 
menės veikėjams ir

Centro Tarybos tą ąpię jų lankymąsi Lietuvoje 
visuo- 

gausingai
lietuviškai kolonijai,’ sketotnttnr^uS 'njusį žemėje, kad pas. kai- 
šią deklaraciją: A . .

Brazilijos lietuvių kolonija, 
išgyvenusi 10 metų, randa, kad 
tautinis susipratimas, dvasinė 
kultuvą, ekonominė gerovė, vi
suomeninis gyvenimas ir socia
linių tautiečių reikalų rupini- 
mas nėra davęs ligšiol vaisingų 
rezultatų. Pirmieji išeivių lie
tuvių kūrimosi metai buvo 
skandžiai paliesti ekonominės 
krizės, kuri siautė po vi$ą pa
saulį. Pradėjus kolonijai ekono 
miškai atkusti, 
reikštis įvairios 
gyvenimo formos, 
viškosies kolonijos 
jėgas netrukus pakirto išsivys-’ 
čiusi tarp organ’zacijų, grupių1 
ir paskirų asmenų nesantaika, 
trukdžiusi kulturinį kilimą ir 
slopinusi tautinę sąmonę. Viso
keriopa pažanga sėkmingai gali 
būti varoma į priekį tik visų 
kolonijos lietuvių bendromis pa- ' 
stangomis. Jausdami didį atsa
kingumą prieš Tautą ir busimas 
kartas, , kilniaus žmoniškumo 
įpareigoti, atsisakome nepras
mingos kovos, užverčiame seną
jį lapą ir skelbime naujos ga
dynės pradžią kolonijas gyve
nime. - ą ,< • • : ■

Skaudus praeities patyrimas 
ir didieji kolonuos ateities už
daviniai reikalauja visų lietu-S 
vių glaudaus fizinių įr dvasinių | 
jėgų sutelkimo. Tiek'organiza-' 
ei jų, tiek paskirų 
stangas. bendram 
tikslui, kuriuo yra 
viška sąmonė ir 
medžiaginė gerovė, koordinuoja 
Brazilijos Lietuvių Sambūris, 
pavadintas Centro va*4u. B. L. 
O. Centras, kuriam jau dabar 
priklauso kone visa kolonija ir 
kurio tikslas yra ateityje bųskr 
sujungti visus iki vieno Brazi
lijos lietuvius — pareiškia, kad 
nuj šiol teisėtai atstovauti Bra
zilijos lietuvių koloniją ir kal
bėti bei veikti jos vardų niekam 
daugiau nepripažįstą teįsės, Bu-, 
damas vienintėlis legaliai vei
kiančių lietuvišką organizadfjų 
ir paskirų asmenų sambūris, B. 
L. O. Centras skelbia lietuvių 

•

_ _ » eme gyviau 
visuomeninio

Deja, liet u-/ 
mor alines i

lllllllllllllll

čių musų žmones. Šių metų 

tavai nustatyta 1500 žmonių.

tyta kvota' — 5000. Skandinavi
jos valstybėms, taip pat Latvi
jai ir Estijai — po 200.

Didelę ir puikią propagandą 
Lietuvai pądąrč nesenjai iš ten 
grįžę brązįląį žurnalistai, kurie 
spaudoj^ gražiausia atsiliepė 
apie mūšų tėvynę. Iš jų Dr. 
Franchini Netto skaitė paskai-

taįpf nuostabiai gražiai ;^t- 
pįsąkojo savo įspūdžius, p^tįr- 

kunjipš musiškįus ašarps riedė
jo. Minėtą paskaitą suruošė 
Baltijos Drąugų Sąjunga. Pa- 
skaiton susirinko apie 300 rink
tos Sao Paųl.o publikos.. Apie' 
paskaitą nemaži buvo rašyta* 
spaudoje, o kaikuriųose laikraš
čiuose ji buvo patalpinta išti
sai. Minėta Sąjunga suruošė

A R M B G I N A I

7CAVALCADB?
Kentucky Bourbon 2 Metų Senumo

Spirito varykles supiįstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta 
1795 metais, v

YRA GĘRESNIOSE TAVERNOSE

OLD CASTLE, Ine.
6005-7 West Roosevelt Road 

CICERO, ILLINOIS

asmenų pa
gyriausiam 
gyva lietu- 
dvasinė hpi

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų gjrųinėms įr 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių

■ tiktai • '
/ UŽ 10 CĘNTŲ.

Prisiųskit savo užsakymus tuo
jau?. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

",.‘Ž  F!—>   *' ' !•'! . > r. " 1 ■ • ' —

LA CHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23lrd Place Pilone Canal 2515
SRYRIUS; 42-44 East 108th Street Tel, Pullman M87O

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. ; Phone Virginia 0883
ĮX|i ■ , m '‘r<" ■ ■ i

J. LIULEVICIUS
1348 So. California Avenue > Phone Lafayette 3572
• • 4

T* ”• " - -r^-

A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue Boulevąrd 4139

’ A. PETKUS
6834 Soi Western Avė. Phone Grovęhill 0142
1410 bouth 49111 C^urt Cicerų Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Sp, Hulsteil Street Boulevard 4089

\ »■■■■   ■n".     ■ ■ i ■ <i bu ■„ ■, ■ ■■■ ■

I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Streejt Phone Ęoulcvąrd 5566

718 Wept
S. M. SKUDAS

Street Phone Monroe 3377
-.1 r ... , . ,i ,r,t -------------------- ---------------------- ---- ----- _

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
i - Phone Yards 11383319 Lituanica Avenue

■ jaune

[ACME-NAUJIENV F.vtoJ
IPAUKO KŪDIKI INA

MIUI. — Henrietta, 22 m. ir 
Wilbur, 29 m-> Nichols, ku
rie yra suimti už pąljkiių<. 
pusketvirto men. kūdikio 
jų buvusio įjiamio Boy M. 
Cooklin automobily, Hava
na, III., nes jis ir esąs tik
rasis to kūdikio tėvas, be to 
kaip turtingesnis, galys ge
riau kūdikį išmaitinti, negu 
jie.

i

man Aulo Klube vakarienę, ku
rios metu buvo pasakytą gražių 
kalbų. Sąjungos pirmininko ir 
mano kalbos taipgi buvo patal
pintos laikraščiuose. Aš du sy
kiu kalbėjau per radio. Apskri
tai, -apie mano atsilankymą, su
tarčių pašįrašymą laike a.štųo- 
nių dienų, ne tik Rio de Janei- 
ro, Sao Paulo, bet ir provinci
jos spauda daug rašė Lietuvai 
palankių straipsnių.

Baigiant, su didejiu džįąugs- 
mų ipan miela pareikšti, kad 
Brazilijos valdžia, visuomenė, 
spauda ir abi Rio de Janeiro ir 
Sao Paulo lietuvių i kolonijas 
mane nuoširdžiai sutiko, vaišin
gai priėmė ir skait’ingai išlydė
jo, .

(GALAS) '
------ • ■ — ■ '.t;———
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Pridedant šWuBie4hik!
Sovietu Rusijos ' Džiuginantis 

Škridi’rnas į Žiemiu Pęlių 

“ARKTIKO UŽ
KARIAUTOJAI”

Už vis labiau jaudinantis 20-to 
amžiaus žygis 
SONOTONE
06 E. Van Buren

Tęsis nuo pietų iki vjdnakčio — 
Šiokiomis . dienomis 25c’iki 1 p.p.

i * i .......n i „ • t
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Kur Gauti Old 
Gold Konkurso 
Blankas
Reikia rašyti Nę\y Yąrkąn, 

Lorillard Company, Varick 
Stątjpn, N. Y,

“Naujienos” kasoto 
paklausimu apie tąi, kur ir 
kaip galima gauti Old Gold 
cigare^ konkurso bląnRas, in
strukcijas M konkurso pa
veikslų pavyzdžius.

Tų blankų-instrukcijų ,ęiga- 
retų •krautuvėse bei vaistinėse 
dabar nebegalintą: gauti. Slan
kos bįivo dalinamos krautuve^ 
se tik 'konkurso pradžioje..

Nors konkursas „ jau įpusė
jęs, įstoti dar.galima, bet blan
kų gauti reikia ' krėi^tiš tiesiai 
į Old Gold cigaretų bendro
vę.

Prašant bląnkos reikia siųsr 
Ii laišką, “Old (h>ld” Contęst, 
Lorillard Company, Varįck 
St. Station, Nėw York/ Jokių 
pinigų už blankas siųsti nerei
kia. • (sp.)
----       —-r- r-w

CRANĖ
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened)   .......... tonas \
SMULKESNĖS 25
Tonas :............................. ?./.

perkant 5 Tonus \ ar Daugiau

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAtfŠfA IR DlbžIAUSIA LAlDOJIMQi IŠTAIGA

»■ AMBULANGE ‘
; . 'DIENĄ IR NAKTĮ '

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So, Hermitage Avė. 
4447^ South Fairfield Avenue

Tsl. {.AFAYETTE 0727

T z 1 « koplyčios visose
J—* /y CZL1 Chieagos dalyse

< Klausykite musų (Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vąj. vakaro iŠ }V. H; F. C. stotįes ;(1420 IQ—Pranešėjas

- p. ŠALTIMIERAS,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos,
Cicero -

Lietuvių , 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

11 i <«■

LIETUVOS ŽINIOS
........ . "' j, 1

Z " " > : ' ■

Antro aerodromo klau 
simas.

KAUNAS. A- Dabar Kaune 
civil. aerodromas yra šalia Ka
iro aerodromo, prie Linksma- 
kalnip. Tai esą pe labai pato? 
gu, ypač plečiantis oro1 judėji
mui ir orfaivininkystei. Todėl 
ąvarstomaa sumanymas įrengT 
ti aerodromą civil. aviacijos ir 
oro susisiekimo reikalams. 

; ’ S 'H4 ’

“ L?..1. * .■* f—.... '. ■ 1 ■

PATRUKĘ?
Raištys visoms patrūkimo rūšims 
BODY BfcACES, ELASTIC 
STOCKINGS gatąvai padaryti, ar-. 
Į>a padirbsim tamprias pančiakas 
jūsų miprai. Mes esam specialistai 
planavime ir pądirbime dirbtinų 
dalią ir visų kįtų mokslinių kunui 
prietaisų. Jej turit bet kurią ydą, 
kreipkitės į mus—Specialistus mo
ksliniuose prietaisuose per tris 
įentkartes.

KAINOS PRIEINAMOS 
z Vyras ir moteris prižiūrėtojai 

GHICAGO ORTHOPEOIG CO.
183 W. Lake St.
Artį prie Wells Street

"■.... . 11 ---------------------
BIZNIO REIKALU UŽEIKIT

/ “ : ' ‘į ' PAS
Juozapas Ažukas

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

ątstovąują
Juozapas Ažukas

PROPERTY OWNERS ASSOCIA- 
/ TJON OF BRIDGEPORT

3303 So. Lituanica Avenue
\ Tel. Pęulevaid 3450 

(Ątd.ąr# nuo ĮO ryto iki 9 vak-)

Ambidanee 
Patarnavi
mas Dienų 

ir Naktj

- TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Tinkamiausia, vieta ei vii. ae
rodromui laikoma žal. kalne. 
Naujam aerodromui įrengti 
vieta busianti konkrečiai pa
rinkta ir nustatyta (k).

virs. Anelia K. Jaruaz 
Physical Tfeerapy 

and ^idwb$ 
6630 So, Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 

.gimdymo namuo
se ąr ligonioėse, 
duodu njassagę 
eleetrie i r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterjips Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

c 1 j, .i i,, i, !■ -■rr—■*■■■■■ ■ ■  .... .—■. ■

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisaę—127 N. Dearbom St, 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kaipb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmz,dieniais— 

pagal sutartį. ,

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS , 
Telephonet Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
lies. 6515 So. Rockw«ll St.

TelephoBe: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Į407 Lowe Ąve, Tel. Yards 251Q

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

. Pan^d^į, .Ųtaminke ir Į<Jtyerg^, 
x 1 nuo 2 iki-. 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 vi v. 

SUbatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tel. Prospect 1012 •

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

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

Phone’ Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nekėliomis pagal sutarti.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJA? IR.DENTJSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR, S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Yaląpdos: nup 1—8 ir 7-r8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So, Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 Weat 35th St

Cqt, of 35th and Haląted SU, 
Ofiso valandos Ugo lr3 nuo 6:80-8:30 

NedSliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO; MICHIGAN BliVJD.

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virginit 0636 
Resįdenęe Jei. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGĄ*

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

cuo 2—4* jr nuo 6—8 va! vakare
/ Rezidencija: 

8939* SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M« 

‘ f Nędėlioj pagal sutarti.

DR. L E. MAKARAS
10758 S. Michinan Are.

RG6ELAND—CHICAGO, ILL 
Tel. PŲLLMAN 1193-827'2

■■VT <8 ' ■■■?" 1 ' — ' —•—. ■ • ■* 1 įĄb- .. — ——

A. Montvid? M. D
West Town State Bank Bldg.

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

TęL S^eley 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

--------------------------------- i---------------- 3—------------------------------------------------ - '■

Dr. A, J. Šhimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
QFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel., Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8 
\ vak , Nedėlioj pagal susitarimu

Ofiso TeL; Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1830

phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė..
... M artį 47th btreet

■ Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
. , Seredoj pagal sutarti.

Tel. Boulevard. 5914 Dieną ir Naktį 
OfiįiO valandos: nuo 2'iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ į . s Ofisas ir. Rezidencija
3335i .So, Halsted St
: ijAi i>;v-). E:Kl

. Dr. Mafgens
, 3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 16 r. iki 2 po pietų 

įr nuo 6 iki 8 vakaro 
šventadieniais tik susitarus

Phone Boulevard 8483

29(1
iTzi

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

Dr. SA Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

Tel. Office Wentworth 6330
Rez.. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiky ligų gydytoja

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

išskyrus seredomįs ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

motus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir ąkušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
trojJ prietaisus. ‘ z

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Sųperior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
‘ OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO^ ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąl, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWĄY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, Maurfce Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

• 7 įs» 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12
. Res. Teiephbne PLAZA 2400

■ J J 1.. W 1 —II.

Garsinkite “N-nose
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NAUJIENOS, Chicago, ID.

Jaunimo Kultūros 
Ratelis Švenčia 
Sukaktuvės

Tai Cenzūra

ATSAKYMAS DRAUGO BENDRADARBIUI
• • .r ’ ’ ■ ■

“Draugas“ lapkričio 2 ir 3 dd. 
1937 m. teikėsi įdėti atsakymą 
į mano straipsnį “Lietuvos 
Seimo Atstovai Apie ‘Kunigus“, 
išspausdintą “Naujienose“ spa
lių 12 d., 1937 m. Vadinasi, du 
straipsniai prieš mano vieną.

Savo straipsnyje aš buvau 
pakritikavęs Lietuvos Seimo 
nariiis Gilvydį ir Kviklį už pa
reiškimą nenupelnytų kompli
mentų Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų kunigams.

Pirmas straipsnis, tilpęs 
“Drauge“ lapkričio 2 d., turi 
antraštę “Kur Tiesa?“, o ant
ras (lapkričio.3 d.) pavadintas 
“K?s Kaltas?“. Taigi jau* straip
snio antraštės rodo, kad mano 
raštelis “Draugo“ bendradarbį 
išstūmė iš vėžių. Jis pasisako 
nežinąs, kur tiesa ir nežinąs, 
kas kaltas. Laikau sau už parei
gą pagelbėti surasti tiesą ir 
kaltuosius.

“Draugo” bendradarbis be jo
kio reikalo man prikaišioja, 
kad aš nesilaikąs tiesos ir ne
kenčiąs kito’ pareikštos tiesos. 
Kaip sykis yra atvirkščiai. 
“Draugo” bendradarbis nesi
laiko tiesos ir nekenčiąs kito 
pareikštos tiesos. Lietuvos sei
mo atstovai komplimentavo A- 
merikos lietuvių Romos kata
likų kunigus, buk jie esą darb
štus, taktingi, pasiaukoję savo 
šventam darbui. Jei taip, tai 
kodėl, aš klausiau, beveik pusė 
Amerikos lietuvių nepriklauso 
prie parapijų? Apie tai ‘Drau
go” bendradarbis. nei gu-gu. 
Vadinasi musų pusėje tiesa.

Angliški pamokslai esą įve
dami dėl to, kad bedievių vai
kai nemoką lietuvių? kalbos, 
nes bedieviai neleidžia savo vai
kų į parapijines mokyklas. Ru
sų priežodis sako: “Kai nėra 
žuvies, tai ir vėžys yra žuvis?’ 
“Draugo” bendradarbis, matyt, 
mano, kad kada nėra gero ar
gumento atremti užmetimą, tai 
ir nesąmone bus argumentas. 
Kodėl«Brighton Parko klebo
nui kun.' A. Briškai? nėra am 
gliškų pamokslų problemos? 
Jisai pasakė, kad kol jis birs 
klebonas, tai tol td' /‘monkey 
biznis“ ten' nebus. Kokie to vai
siai? Klebono kun. Briškos įia- 
rapijos mokykloj • vaikų,, yra 
apie 500,o Rridgėportė ir Mar- 
ąuette Parke, kur klebonai į* 
vedė angliškus pamokslus, ar
ba anot kun. A. Briškos “mon- 
key business“, tai savo parapi
jinėse mokyklose vaikų teturi 
po 250, tai yra po pusę to, kiek 
Brighton Parke.

O kaip visi žino, tos trys 
kolonijos lietuvių skaičiumi 
yra beveik lygios. Tai va, ka/p 
išsisprendžia bedievių vailčų 
klausimas.

Kunigų gaspadinių skandalus 
“Draugo“ bendradarbis gan 
“krikščioniškai“ išsprendžia, tai 
yra, primeta nesusivaldymą do
ros atžvilgiu man ir, kitiems, 
kurie rašome apie tokius klau
simus “Naujienose.“ Kągi to
kiu argumentu įtikinsite? Gal 
tik užsimerkėlius.

Panašiai “Draugo“ bendra
darbis prašpacieruoja ir pro 
kunigų lupimo klausimą. Rašo: 
“Brolyčiai, didesnių žmonių lu
pikų, kaip patys esate ir jus 
“katalikai“, negalima rasti.’“’IŠ 
eina, kad kunigų dora ir logi
ka yra tokią: Lupk iy kitokias 
piktadarybes daryk ir bpsi tei
sus, jei įrodysi, kąd kitas už 
tave yra didesnis lupikas ir 
piktadarys. Juk jau nesykį 
“Naujienose“ buvo pareikšta, 
kad lietuvių tarpe Romos ku
nigai sudaro turtingiausią gru
pę. Ar tas netiesa? Aitvaras 
kunigams turto nesuneša. Tie 
kunigų turtai yra iš žmonių iš
lupti. Northsidiečiai pasakoja, 
kad jų mirusia klebonas kun. ,J.

$20,000. O velionis buvo

Svirskis palikęs arti dviejų de
šimčių tūkstančių dolerių tur- 
h v 
vienas menkiausių klebonų. Jis
nebejaunas išėjo į kunigus. 
Klebonavo menkose parapijose. 
Mirė nesulaukęs žilos senatvės. 
O vi^gi paliko stambią sumą pi
nigų. Jei menkas klebonėlis pa
liko tokią stambią sumą, tai ką 
pasakyti apie garbinguosius 
klebonus? Tai vėl aišku, kad 
musų pusėje teisybė.

Antrame straipsnyje “Kas 
Kaltas ?” “Draugo” bendradar
bis rašo: “Palaiminimo davi
mas be ostijos grynas prasi
manymas, Bedieviai juk neina 
į bažnyčią. Kaip tad galėjo 
manyti, kad kunigas neįdėjo 
ostijos į monstranciją?”

čia “Draugo” bendradarbis 
baisiai sukompromitavo labai 
svarbų tikinčiųjų argumentą 
Juk yrą mažai Išmanančių ne
tikinčių žmonių, kurie tikin
tiems šoka į ak| ir sako: “Kaip 
aš galiu tikėti tuo, ko nema
tau. Nemačiau Dievo, nemačiau 
dūšios, nemačiau velnio, 
kaip aš jais galiu tikėti. Ta
da išmintingi tikintieji prime
na, kad labai daug yra tokių 
dalykų, kurių nematome, o į ku
riuos tvirtai tikime, štai savo 
proto nematome, o tikime, kad 
jį turime. ,
■ Tad ar ne juokinga, kad 
“Draugo” bendradarbis varto
ja mažai išmanančio netikinčio
žmogelio argumentą: jei ko ne
matei, tai to Ir netvirtink, ne
matei Dievo, netikėk j jį, nema
tei kunigo laiminant monstran
ciją be ostijos, netikėk.

Tai va ' į kokius protavimo 
•šuntakius “Draugo” bendradar
bis nuklydo. Nors tai labai blo
gas ženklas, bet aš nesakau, 
kad jis jau yra taip sakant, 
“hopeless.” Jo viltis yra ta, kadi 
savo straipsniams uždėjo ant
raštes su klaustukais: Kur tie
ką? irKasKąltaš? Jei tik jis 
.seks “NAUJIENOSE” tais klau
simais »raštus, tai jis po kiek 
‘laiko/pamatys'kur tiesa ir kas 
įkaltas. 'Tuo tarpu sudiev,. iki 
įfito laimingo ir malonaus su
sirėmimo plunksnomis.
’ , ’' Vienas iš Katalikų

BAGIO
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Standard Fedetal Skolinimo 
ir Taupymo Įstaiga, West Si- 
dėj, 2324 S. Leavitt Gatvė, per 
pirmininką ir vedėją finansie- 
rių Justiną Mackevičių kviečia 
visus lietuvius ir šįvakar pa
siklausyti jų Radio vaizdelio 
“Bartkų šeimyna“, kuris tran
sliuojamas radio kiekvieną 
penktadienį*

Kitą penktadienį Justino 
Mackevičiaus ypatiškas ir Ja^ 
bai artimas draugas teis'ęjas 
John C. Lewe kalbės per radio 
nuo Standard Federal Įstaigos. 
Yra sakoma, kad teisėjas Lewe 
turi pasidėjęs šioj lietuviškoj 
įstaigoj apie $50,000.

šįvakar taipgi girdėsite' ir 
pasaulio vėliausias žinias, aiš
kioje ir gyyoje kalboje, ku
rias patieks jaunas ir patyręs 
žurnalistas. Smagi Lietuviška 
muzika dapildys likusią dalį 
šios įvairios ir įdomios ^ūti- 
miero radio valandos* /Progra
mas yra po vadovyste leidėjo 
Povilo šaltimiero... Pasiklausy
kite!! Stotis WHFC, 7 v. v.

z • .j..'..,'', ■:

> ' , Klausytojas.
. ‘ v. f ; • C ‘u.........  „ i ,

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

—Į «l JI H

. J /T . <1
SsttCiSL? & A ATC-a

[ĄCME-NAUJIENŲ Fbtol.

GAVO PERSKI R A S. — 
Mrš. Rose Darda, 25 m., 
4315 So. Campbell Avė., ga
vo pėrskiras nuo savo vy
ro Frank Darda, taipjau 
$1,700. Ji skundėsi, kad jos 
vyras, už kurio ji ištekėjo 
1932 m., pernai žiemą išva
žiavęs žuvauti ir daugiau 
pas ją nebegryžęs.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto ]

Velionis plieno, rtiagnatas 
Floy Paterson,. kuyię atmin
čiai prie Passavhnt A. ligoni
nes bus įsteigtas Northwest- 
rn universiteto vedamas vė
žio ligų institiftas.

vieni me- 
visiėms žf- 

ų jąunimo Kul
tūros Ratelio. Sirkaktdvių pa
minėjimui, Ratelis Vengią šo
kių vakarą su programų West 
Side salėje, 2244 West 23r<l 
Place, šeštadieir, gruodžio 4 d. 
Programas prasidės 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 25 centai iš 
anksto, o prie * durų—4Qc.

Alfred J. Biitkuš.
—-------------------------— j ,

Maistas Atpigo

tai nuo
nomo I

“Aš esu: batų taisytojas, At* 
ikusius batus siunčiu Lietu

von, kur turiu penkias sesir- 
tes. Visos labą! biednai gyve* 
na. Kartą sumaniau primaišy
ti dvi poras guminių batų. Tą 
siuntinį priėmųsios,- sesutės tii- 

’rpjp sumokėti 45 ' litus, kurių 
beturėjo. Dabar batų daugiau 
hebesiunčiu. Bet siunčiu Jkas 
savąitę ‘Naujienas’ ir kartais

įmaišau ‘Keleivį’ arba ‘Drąur 
gą’. Man neseniai du bundului 
laikraščių sugrąžino. Nesuį- 
prantu kame dalykas. Prašau 
paaiškinti. i .
“Senas ^Naujienų’ Skaitytojas”

Red. Atsakymas: Atrodo, 
kad tai cenzūros darbas.

. . I - —"'1 f " ■. - ‘ ~ . ....... ii A. —

; Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

!femkite Atsakančią
lygtines OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

Lyginant šių metų miadsto pre
kių kainas su praeitų metų kai
nomis matyti, kad dabar jos 
yra žemesnės nuo dešimts iki 
dvidešimts pankių nuošimčių. 
Tai yra nema^s skirtumas, ir 
tai labai svarbu šeimai.

Mes žinome, kad maisto iš
laidos užima svarbiausią vietą 
šeimos 'gyvenimo budžete, to
dėl, suprantaųia, kodėl tas ži
nias visos šeimininkės sutiko 
su tokia prielankia nuotaika. 
Nes jos gali su doleriu da’ugiaū 
nupirkti. ;

Tačiau tos šeimininkės, ku
rios perkasi valgius iš Midwest 
Stores parduotuvių už tą patį 
dolerį gauna net dar daugiau. 
Savininkai, tų krautuvių yra su
sitarę su kooperalyyu, kuris 
turi savo didelius sandėlius ir 
per juos perka’ milžiniškomis 
sumomis prekės tiesiai iš dirb
tuvių ir gamintojų. Tuo budi! 
jie gauna pigiau, prekių prista
tymas pigesnis, pigesnė ir jų 
priežiūra., Tad ir fšeimyninkėitis 
jie gali perleisti pigiau.

Taigi, pelnykite pirkdami iš 
Midwest Stores. Aįandien telpa 
Naujienose tų krautuvių dide
lis skelbimas. Ę^rskaitykiste jį 
ir įsitikinkite ką už kiek galite 
gauti. 'Tada nueikite j artimiau^ 
šią krautuvę, kur jus tikrai 
gausite geriau ir pigiau.

(Skelb.)

Did ė sni Maisto 
TAUPYMAI 

“MIDWEST STORES” •
IŠPARDAVIMAS! P6TNYCI0J IR SUBATOJ, GRUODŽIO 3 IR 4 1 --------- - .. ---- -------—............. -—
WILSON’S “LAUREL-LEAF”

TAUKAI ™ . 102
“MIDVVEST” PUIKIAUSIA GOLDEN SANTOS

H. A V A S A-IIc-* OVA A-u Z u A Ck
j ■ ‘ '4 •_________________________________________________________ _______

“COLLEGE INN”

SRIUBA
<2MIDWEST” pure
EGG NOODLES 1 sv. cello pak. 2 už 25c 
“Justice” Sweet Corn No. 2 ken. 3 už 25c 
“MlbwEST” PIAUSTYTI ŽALI BYNSAI No. 2 kenai .... ~2~už 29c 
“ELMbALE” MINKŠTI ŽIRNIAI No 2 ken. 2 už 19£ 
“FU.TI’’ BĖAN SPROUTS No. 2 kenai .......... 2 už 17<
‘^ŪJiŪCHOlŲsŪEY-SAUCE~3 line, buteliai"2~ūž~17jf 
“FUJF’ BEAD'MOLASSES 5"ūne7 buteliai .... 2 už 25^ 
"RED CROSS”~ŠPAGETAI~ar~Makaronai 7 unc....... 3 pakai J3ę

GRANDŽIAI Florida vid. 288 did. 2 tuz. 29 c
GRAPEFRUIT Texas BesSkliai “ Dideli .... ................... I... 5 už 19c
“RED EMPEROR” GREIPSAUCalifdrnia 3 sv. 19<t 
Puikus virimui obuoliai : "T”“6 sv. 19^ 
CALIFORNIA-CELERY .................. ,. 2 krūvelės

'“NA>TCY~HALt7~SALDŽIOSIOS-BULVES  ........ ,.... 5 av. 15c.

PIAUSTYTI LAŠINIŪKAI‘‘l,^vlSe”1 5c 
.“OŠdARJtfAyER,S’,~BOLOGNA DEŠRELES sv. 17£

• PUIKIAUSIAS COTTAGE GHEĖŠĘ ....... ...^2 sv. 17^
“BLŪE~LA'BEI?’’~TEPIMUI~SURIS 5 unc. džiaras ...........  17c

CHIČKEN O Lnh 1 Op 
NOODLE L | J U

5 unc. džiaras
“BIG KERNEL”” PAUKŠČIŲ GRUDAI .... 7 unc. pakas ..... 9c
“BIG KERNEL” PAUKŠČIŲ ŽVYRAS 2 sv. pakas ................ 9c

' ' A. F. CZESNA BATHS . ■
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ

// V • “ ? Telefonas BOULEVARD 4552
Užląikoni < elektrikinį Kabinetą, karštus < ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinjus ir švedų masažus; -Pagelbesim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros Vaniom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais. /

1657 West 45th St, kampas S. Paulina St.

GREAT CITY LINEN SUPPLY
.. *V. . Y , o ’ . v f.

Hemlock 6740 * and Cicero 1064
> Pristatome visokias Linen S.upplies.

Geriausios rūšies tavoras. ir darbas;

Geriausios Dovanos Kalėdoms
• • ■ • • . ■ z r • - % V_■ /'v

Jei Tamsta rengiatės savo gimines Amerikoje ir Liė^z 
tuvoje apdovanoti Kalėdų doyanomis, tai tegul “Kalėdų 
Dėdukas’’ jiems užsako Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je Jubiliejinį Albumą—didelį, 304 puslapių, gražiai iš
leistą istorinę knygą; arba tegul tas pats/‘Kalėdų Dėdu
kas” jūsų mylimas gimines,/draugus ar jų mažamečius 
prirašo prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje—-didžiau
sios ir seniausios lietuvių fraternalės organizacijos.

Susivienijime galima apsidrausti įvairioms 
sumoms, nuo $100.00 iki $5,000.00 ir ligoje 

pašelpai nuo $6.00 iki $12.00 savaitėje.
ALBUMO KAINA, SU PRISIUNTIMU,

"f’H

IŠPILDYKITE ŠĮ KUPONĄ IR PRISIŲSKITE ŠIANDIEN
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, ,v
307 West 30th Street, 
New York, N. Y.
Čia prisiunčiu $4.00 už Albumą ir malonėkite jį pasiųsti 
šiuo adresu: ?
Vardas .................................. '.... ............... .......................
’/:.4 , >' ,v ■

Adresas ..............       ,•.... .....................................
, ■ :r;. ' -V'- .>?■

Atsiklausimui informacijų apie įstojimą į SLA, rašykite:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
307 W. 30th St, New York, N. Y.

' ! .......................................

't

.... .................................. i i i,

i/’

“KEN-L-RATION” Šunų Maistas 3^25© 
“OLIV-ILO” ' Veidūi~muilaš~Gabalaš g ę

..... ...... 3 už 10c
......... 4 už 17c
3 vidutiniai 19c
?.......  4 už 22c

“O. k ” SKALBIMUI MUILAS Didelis .... .....

^P & G NAPHTHA MUILAS ........
“IVORY” MUILAS 2 dideli 19c. 
aAMERICAN FAMILY1’ MUILAS ........ .............
‘‘AMERICA^ FAMILY” FLAKES Mažas 9c Vidut. pak. 21c
. —■ ----------------------------------------- -- . t .. . . -----------« -.Į .• ,

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

MIDWE^TffiSTORES
.. PIRK NUO

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

. » < * ' . ' /.1‘

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos.

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagoš, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa- 

' šaulio. ■ "
4 - ’ i. , ■ z ■ ■ , • * • . ' • t *

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

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų;

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
/'■v atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomeriės organas — jūsų dien- 
raštis, Todėl skaitykiteskleiskite jas ir 
'remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE-

< NOSE. — V- ■■

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS • 
. . 1 ■/■■•.v

v •• - . ' J ' 
?..... . *

NATHAN KANTER

Mutual Liąuor Co.
4707 So. Halsted £t.

PHONE YARDS 0801

INSURANCE
(APDRAUDA)

namu nuo

rakandų
* • » f'

nuo vagių
. . ■ • • JJ. ■ f

langų;
gyvasties

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

gausite

• NAUJIENŲ
raštinėje z

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,
- S < : • **

............................

VILNIUS
PAVEIKSLUOSE-

Binkio ir Tarulio 188. pus
lapių didelio formato

VILNIAUS
ALBUMAS

Kainavo $4.00, dabar su 
pertitintimu
TIKTAI
$3-00

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO. ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

mferred by militons

enu

to mayonnaise
enu vhipped to 
anuudng creaml- 
nesą in the 
Kraft Mir- AL 
aele Whip AO 
machine.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS* lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų.;’/■
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
Che Liffiuanian.New$ Pub. Co„ Ine

1739 South Halsted Street
Telepbono CĄNal 8500

tJŽaakymd kalnai
Cliiėagdjė paštu:

Metams
Pusei metą ..................... ...
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams _ ____
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______________ __ a. 8d
Savaitei 18o
Mėnesiui ______ __________ - 7&v

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojk 
paštu:

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00 

.75

.^4.' $8.00
— 4.00
___  2.00
___  1.00

.73

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year autside of Čhicago
$8.00 per year in Chicago

Erttered as Second Class Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago,-!!]. undet the act of 
March. Srd 1879.

Naujienos eina kasdien^ iSskiriatit 
sekniadleftttis, Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, ChicagO, 
III. Telefonas* Canai 8500.

Metams .._______ u'
Pusei metą —
Trims mėnesiams
Dviem menesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvoje ir kitttr užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .—
' Pusei metą

Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti-pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu*

$8.60 
4.00 
2.50

-Trtr

La Guardia nutraukė ryšius su 
republikonais

tik 60 žmoiiių, kad butų galima tą kašyklą Operuoti. Ir 
štai kodėl: United Electric^oal kompanija, kuriai ta 
kasykla priklauso, pasidarė milžinišku elektra operuo
jamą kastuvų, kuris susyk iškelia 40 tonų žemės ir ak
menų. Tuo kastuvu. Visai lengvai yra nuimti viršutinį 
žemės sluoksnį, kad butų galima prieiti prie anglies 
klodo. _ / r

Vidutiniškai im^nt, kasyklų darbininkas per dieną 
iškasa nuo 6 iki 8 tonų anglies. Su naujojo kastuvo pa
galba vienas darbininkas per dieną galės, iškasti 80 to
nų anglies! Tai reiškia, jog darbo našumas padidės de
šimt kartų! ?

Sakyta kompanija išleido $1,500,000, kad galėtų tą 
stebėtiną kastuvą įsigyti. Kolkas ji tik viena tokį kastu
vą iy teturi. Bet jrivaizduokite, kdd ir kitos kompanijos 
tą pat padarys. Kas tada? O tada anglies kasykloms 
reikės kelis kartus mažiau darbininkų, negu dabar. Tik 
maža dalis dirbs, o kiti bus paleisti. Vadinasi, jie liks 
''tečhftolOgiškO aukos. I

. ' . ' ' ■ “■ • < .■ ‘ '• ■

Į• -v----------------- ------- ------------------------

Lietuvos | valstybės 
dramos teatrasr

(Jftisų specialaus korespondento Lietuvoje)
.la'M į —....... —

F* H. La Guardia, New Yorko miesto majoras, kaip 
laikraščiai praneša, visiškai nutraukė visus saitus su 
republikonais. Ne tik jis pasitraukė iš republikonų tar
po, bet tuo pačiu metu įstojo į Amerikos Darbo* Patti- 

kuri per praėjusius rinkimus tikrai šauniai pąsiro- 
New Yorke. Jos penki kandidatai liko išrinkti į inies- 
tarybą.

La Guardia ryšiai su republikonais ir pirma nebe
labai glaudus. Ortodoksiniams republikonams jis

j*b 
dė 
to

vo labai glaudus. ortodoKsimams repuoiiKonams jis 
niekuomet nepriklausė. Su jais jis buvo susidėjęs, teip 
sakant, iš bėdos, kad galėtų įveikti Tammany Hali dirK 
guojamus demokratus;

Pirmą kartą jis buvo ftizijos kandidatas į majorus. 
Vadinasi, jį rėmė republikonai ir nepriklausomi demo
kratai bei šiaip progresyvis New 'Yorko elementas. Jo 
laimėjimas buvo didžiausias smūgis Tainmany Hali bo
sams. Tačiau jie tikėjosi praeituose rinkimuose atsi
griebti. Bet ir tie rinkimai jiems buvo tiesiog katastro
fiški. Daugelis mano, jog paskutiniais rinkimais Tam- 
many Hali politikieriams liko suduotas toks smūgis, nuo 
kurio jie vargu beatsigriebs. •

Kaip ten bebūtų, bet La Guardia sudarė tokią ad
ministraciją, kokios New Yorkas seniai beturėjo. Liko 
suvaldyti visokie sukti; politikieriai it gengsteriai, kurie 
tarsi kokie parazitai' kamavo vietos gyventojus. Pilie
čiai tatai įvertino, nes didele balsų dauguma išrinko La 
Guardia majoru kitiems keturiems metams.

Prieš paskutinius rinkimus La Guardia santykiai 
su Amerikos Darbo Partija buv.o labai glaudus. Faktiš
kai jis buvo tos partijos kandidatas į majorus. Tokiu 
budu, jei republikonai ir nebūtų jo savo kandidatu pa
sirinkę, tai jis visvien butų į majorus kandidatavęs dar- 
biečių sąrašu.

Vėliausias majoro La Guardia žygis yra labai reikš
mingas. Jis reiškia tai, kad sąlygos Amerikos Darbo 
Partijos gyvavimui yra Visai palankios. Ta partija net 
pačiame New Yorke gali suburti pakankamą skaičių 
pažangių žmonių, kurie pajėgs savo kandidatus išrinkti 
į miesto administraciją. Maža to, La Guardia vis dėlto 
yra labai stambus asmuo politikoje. Todėl Amerikos 
Darbo Partijai jis gali labai daug naudos padaryti. (

Reikia tikėtis, kad netolimoje ateityje ta partija 
tiek sustiprės, jog galės svarbų vaidmenį vaidinti ne. tik 
New Yorke, bet ir Viso krašto politikoje.

............. i .. i... .rr.i.i .nu

Masinos ir nedarbas
Spaudoje dažnai kalbama apie “technologišką ne

darbą”. Paprastai kalbant, tai reiškia, jog nauji tech
niški išradimai, atseit, naujai išrastos mašinos vis la
biau ir labiau išstumia darbininkus iš fabrikų* Naujos 
mašinos ir yra tam daromos, kad galėtų darbininkus pa
vaduoti.

Tiesiog sunku sau ir įsivaizduoti, kiek per paskuti
nius keliolika metų padaryta naujų išradimų, naujų ma
šinų, kurios išstūmė ne tūkstančius, bet tiesiog milijo
nus darbininkų iš darbo. Pavyzdžiui, fabrikas samdo 
dešimt tūkstančių darbininkų, -kurie mašinų pagalba 
gamina tam tikrus dirbinius. Bet štai atsiranda įioks 
smarkus inžinierius ir padalo naują mašiną, kuri gali 
du ar net tris kartus sparčiau dirbti, negu senoji. Aiš
kus daiktas, kad fabrikas stengiasi tuoj įsigyti naujų 
mašinų. Juo labiau, kad toms mašinoms operuoti reikia 
gal tik pusę tiek darbininkų, kaip seniau. Pats/savaime 
aišku, kas tada atsitinka: pehki tūkstančiai darbininkų 
dabar padaro tiek pat, kiek seniau padarydavo dešimt 
tūkstančių. Todėl penkiems tūkstančiams jau nebėra 
darbo. Jie lieka paleisti. Tatai ir yra vadinama “techno 
logišku nedarbu”. <

Štai laikraščiai praneša, kad netoli Čapton, RL, prin 
dėta operuoti moderniškiausia anglies kasykla Visame 
pasaulyje. Tikimasi, kad per metus laiko iš tos kasvk- 

bus gauta 1,000,000 tonų anglies! O iš viso reikės

.Apžvalga
r,;, „.fe l

te. Tatarescaus Vyriaiteybč 
atsistatydinusi ir / nežinia, 
kas bus atsistatydinusio rhi- 
nisterio pirmininko įpėdinis. 
Karalius Karolis, esą, Vis la
biau paSiduodąs fašištiniątn 
spaudimui”.
Tai štai kaip yra su “ne- 

eksportuojamu-’’ itališku fašiz
mu!

Dėlei to, kad Lietuvos tau
tininkai turi visai aiškių pa7 
linkimų į fašizmą, negali būti 
mažiausios abejones. Gana 
stambus tautininkų šulai net 
specialiai: važiavo į Italiją fa
šizmą studijUoti, kad vėliau 
galėtų jį Lietuvoje pritaikyti. 
Pagaliau yądizmaš, totalinė 
valstybe juk ir yra svarbiau
si fašizmo/^pagrindai. O kad 
Lietuva ja® turi > “tautos va
dą”, tai jtį įsiems yra žino
mas faktasSl'aįp pat niekam 
.nėra pasla^š,( kad Lietuvoje 
vis labiau ir labiau įsigali “to
talinės valstybes” pradai.

PRAMIEGOJO

P. Jutgėla, lyg anas pasa
kiškas Rip Van tVfhklė,* neti
kėtai išbudo it Vis dar nega
li susivokti, kas įiasaulyj.ė įvy
ko ir kas dabar vyksta. Jis 
kažkur įkaitė, kažkur girdėjo, 
kad fašizmas yra tokis daly
kas, kiltis; negali būti iš Ita
lijos eksportuotas. Matyti, apie 
tai Jis girdėjo gana seniai, ta
čiau, kaip anam Rip Vah 
AVinkle, jam atrodo, kad visa 
tai įvyko tik vakar. Todėl jis. 
Siiniahė parašyti pamoksią apie 
tai, jog niekti* gyVU Lietuvos 
tautininkų valdžiai negalima 
prikišti fašizmo. Tai, girdi, 
pravardžiavimas lietuvių 4autž- 
riihkų fašistais yra 
it Visai netikslus. It 
dėl : . • ,

keti m t aš 
štai ko

ne kar-i “Pats Mussolini’s
tą pasakė^jtdkad^.fd^izmas gi
mė ir sukurtas tik Italijai, 
italų reikalams ir sąlygoms. 
Jis pažymi, kad fašizmas 
dargi netinka ‘eksportuoti’ 
ir * kopijuoti kitoms valsty
bėms, kurių sąlygos ir gy
venimiški reikalai yra kito
kį, skirtingi. Kai fašizmo 
laimėjimai po pirmų kelelių 
metų-sužavėjo kai kurių tau* 
tų veikėjus ir’ šie atvyko? į 
Italiją Studijuoti^ fašizmą, 
MUSSOliniš jiems IridO susi
pažinti su» šiuy naujuoju^ Są- 

. judžiu ir .kartu įspėjo, kad 
fašizmas yra itališkas kūri
nys, Italijos sąlygų iškeltas 
italų reikalams”.

į /. į*

Kad taip Mussolini kalbėjo 
prieš keliolika metų, tai tiesa. 
Bet po to. įvyko labai daug vi- 
šokių permainų ir , Mussolini 
prikalbėjo ddUg Visokių daly
kų, Tad nejaugi per visą tą 
laiką p. Jtirgėla miegojo ir da
bar nebegali susigaudyti, kaš 
įvyko ir kas ,,dabar vyksta?

štai neseniai Brazilijoje įvy
ko savotiškas perversmas. Rrer 
zidefitaš Vargas įsteigė dikta^ 
turą. Mussolini- tuoj pasišku-- 
bino pasiųsti pasveikinimą, O 
kiek prieš tai jis labai išdid
žiai pareiškė, kad« visas pa
saulis' virsiąs fašistiniu!

“Lietuvos Aidas” Nr. 519 
atpąsakoja “Jaunakas Zirtas” 
korespondento pranešimą iš 
Paryžiaus. Tarp kita ko, ten 
pasakyta: ■

“Korespondentas . sako, 
kad prancūzų ‘ spaudos pesi
mistinis nusitęikimas iš daf- 
liės aiškinamas ir tuo, *kad 
Briuselio konferencija nesi
sekanti. Prancūzų - • spauda 
/kartu 'fašistines tendencijas 
koųstatuo-ja ir' kitose valsty
bėse. Lenkijoje vis labiau 
ryškėją riesrttarimai tarp 
maršalo Rydž-Smiglio ir Mos- 
ciekio. Maršalas siekiąs Len
kijos vidatis santvarką "su
vienodinti su Italijos san
tvarka* \ Tokios pat’. tehden-

SUSIVIENIJO
. ' 'i 'T • — -

“Laisvė’^’praneša,' jog netru
kite Aukščiausia Prieglauda 
Lietuvių Amerikoje . visiškai 
susilies SU Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimu. Pennsylva^ 
nijos valstijos apdraudos de
partamentas sutikęs, kad toks 
susiliejimas įvyktų. Todėl da
bar reikėsią tik kai kurie* for
malumai atlikti ir ty dviejų 
organizacijų susivienijimas bii- 
įSiąs įvykęs faktas. 

i . •

Kai abi Orgariižacijos SUSi- 
j vienys, tai Lietuvių Darbinin- 
Įkų Susivienijimas turėsiąs apie 
*8,000 narių.'

PRALENKĖ, BET VIS DĖL
TO ATSILIKO .

“Vilnis” dėl NėW Yorko mie
sto rinkimų pasiryžo ir pasi
girti ir--musų adresu" “žioplu
mų” pasiųsti.„Giriasi ji ttio, 
kėd BrOoklyrif* disfrikid komu
nistų kandidatas P. CUeehione 
beveik. bttyo išrifrktaš į miesto 
tarybą. Jeigu butų dar gavęs 
245 bafetts daugiatt, tai butų 
laimėjęs. Apiė šdcialistus uVil
nis” byloja taip:

“Socialistai/ kaip tokie, 
praėjusiuose Nėw Yorko rin
kimuose pasirodė labai pra
stai. . Komunistų kandidatai 
j uds. toli--toli pralenkė.

“Nėw Yvrkci Darbo Par
tijos atsakomihga vadovybė 

» labai įvertina komtmistų pa- 
gelbą. Tiktai ‘senoji gvardi
ja’ žydų Forwardo bando 
klepoti ir išrnislioti musų 
partiją.. Balsai, padubti už 
draugą Cacchįone ir už ki
tus musų kandidatus už
kims jiėm^ burną’f.
Įs visos •toS’ tirados galima 

tįk pasijuokti.- Ir Štai kodėl, 
“Vilnis*’ sako, kad komunistai 
“toli pralenkė” socialistus NevV 
Yorko rinkimuose/ bet 'vis dėk

Ko protas ir siela trokšta
Jis šcenoje nori matyti tai, 

ką gyvenimo tikrovė jam kas
dien teikia. Jis nori matyti jau 
nėgarbinant, bet ^merkiant šių 
die^ų viešpačius, kurie tiek vi
siems įgriso, kurie visą gyveni
mą atvedė į užburtą ratą, iš ku
rio išeities hiekaš nemato. -O jei 
akylesni ir netolimą ateitį nu
jaučia, tai jie ją jaučia labai 
dramatiškame pavidale, c
Tasai šių dienų standarizuotas 

žmogus jau nesitenkina savo 
būkle, ji3 junta tuos kaltinin
kus, kurie jį standarizavo. Jis 
scenoje nori matyti tuOs savo 
kaltininkus tikroje šviesoje.

Visai nenuostabu, kad vienin
teliame Lietuvos klaj ūkiškame 
Cirke, tiesa labai nevykusiame 
Cirke, jau skamba dainuškos, 
kurios, kad ir labai suvaržyta
me pavidale, bet vis dėl to tą 
tikrovę magina apdainuoti. Ir 
tasai Visai nevykęs cirkas tur
gaus dienose turi apsčiai žiūro
vų! ■ 1
, Publika jam ploja, publika 
patenkinta, kad bent čia jis su
randa taif ko jo siela ir protas 
trokšta. Tegu nesąmoningai, te
gu apgraibomis, bet vis dėlto 
trokšta.

Teatro krize visoj Europoj
Ne vien tik Lietuvos dramos 

teatro scena pergyvena *savo 
krizę, šioji krizė pastebima vi
soje Europoje.* Sporto aikštės 
pilnos žmonių, cirkai turi dide
lį pasisekimą. Visi gaudosi vi- 
sokials rekordais. Visi atsidėję 
seka aeroplanų, automobilių, 
motociklyRekordus ir mažai kas 
domisi scenos veikalais. Nes 

’ > ■

teatrais neit ir tose valstybėse, 
kur dar esama demokratinės 
santvarkos, if čia jisai pasida
rė pernelyg visiems gyvenimo į- 
Vykiams heitfakis. Net didžiau
sios valstybės, kurios demokra
tiniai tvarkosi pabūgę savo kai
mynų vadų vedamų stengiasi iš
laikyti kitų vidaus sąntvarkoje 
n ei tralu m ą. Atsargų, pernelyg 
atsargų neitralumą. Tasai neį- 
trUlUmas net pethėštas į tesutro 
sceną.

Grožinė literatūra
Nors it čia cenzūra viešai ne- 

veikia, ' bet Vis dėlto visokiais 
patarimais sCe’noš veikėjai yfa 
stipriai suvaržyti. Ir čia' šių die
nų jausfrio ir idėjų kovos at
spindžiai negali tinkamai pasi
reikšti.

Koks tenai neimtų neitralu- 
mas, bet visviena jis sudaro 
tam tikrus kūrybos gyveninio 
varžtus.

Kūryba it laisvė tai dti sude
rinami daiktai, kurio viehas ki

etam padeda, kurie vienas kito

pavaduoti negali. O ypač grožiu 
nes literatūros kūryba yra rei
kalinga šios laisvės. '

Sekite literatūros istoriją ir 
pastebėsite, kad sunkiais reak
cijos laikais, kuomet cenzoriai 
rodė didelį savo stropumą, tuo
met teatras visuomet merdėjo. 
Scena neturėjo ryškių veikalų 
;ir teatrai neteko savo žiūrovų. 
Visai nenuostabu, kad šiandien 
Europoje žmonės gėriau linkę 
gėrėtis visokiais techniškais re
kordais, Šiaurės ašigalyje žie- 
mavoti, negu kovoti su gyveni
mo tikrdVe. *

Sutemų laikotarpis
Štai beveik visą paskutinį de

šimtmetį Europą, o .kartu ir 
Lietuva nėra sulaukusi gero 
scenos veikalo, kuris skambėtų 
visuose kraštuose, kuris butų 
rodomas visose scenose ir viso
mis kalbomis.

Paskutini dešimtmetį Europą 
niekas nenustebmo bent kokiu 
nors akylesniu bendrai grožinės 
literatūros veikalu.

Tai literatūros kūrybinių su
temų laikotąrpis.

Ką gi jau kalbėti apie Lietu
vos dramos teatrą.

Turėjome savo nepriklausomo 
^gyvenimo romantiką. Turėjome 
ir tam laikotarpiui tinkamą li
teratūrą ir dramos teatrui sce
nos veikalų, 
jau nubluko! 
tautiniame ir 
gijime yra 
vaidmenį!

riams parūpinti pensijas. Tikrai 
jau butų laikas plačiau dramos 
teatro duris praverti, gerai jį 
išvėdinti ir gyvenimo tikrovės 
gaivinančio vėjelio įsileisti.

Lietuvos valstybinio gyveni
mo dvidešimties metų proga 
tikrai butų graži dovana visuo
menei suteikta, jei cenzorių e- 
•tatąi butų pusėtinai apkarpyti?

Šito' laukia* visas kraštas, šito 
laukia visa tauta, visi jos sUnųs, 
kur jie negyventų!

Tuomet ir Lietuvos teatras 
Sužydės gražiais savo žiedais!

Homo Lituaniens

(GALAS)

Iš LIETUVOS^
LIETUVA KEISIS SU 
AMERIKA RETAIS 

AUGALAIS

cijos valdailčtoB ir Bokareš-Įto . įįę..„ .nęg.uįiftko tiek balsų,
» ' - ) „-.v;.V.ir ' r:. ' S -• i: '•. ? y-

kad. butų , galėję rinkimus lai
mėti. Vadinasi, lyg tose ark
lių lenktynėse jie “lenks len
kė”, bet pagaliau suklupo. O 
tuo tarpi? “senosios gvardijos” 
iš žydų FoĖtvardd atstovas 
(koks piktas iš komunistų pa
sityčiojimas !) f socialdemokra
tas B. Charney Vladeck surin
ko per 75,000 balsų. Vadinasi, 
datigiku fiėi btiVo feikdlingat

Maža to, New Yorko ' laik
raščiai praneša, kad Vladeck 
miesto taryboje veikiausiai vM- 
dovauą Amerikos Darbo Parti
jos grupei ! Nar u Vladeck yni 
Socialdemokratų* 'federacijos 
naryS' ir komunistų heapkert- 
čiamo Forward laikraščio ad
ministratorius.'

Kalbėdama apie New ‘Yorko 
rinkimus, "Vilnis” nešališkurrio 
dėlei galėjo priminti nors tą 
faktą. Tiesa,- Vladeeko . išrinki* 
mas jai gal ir nėra malonus 
dalykas^ bet nieko Čia nepadA-*

M taip .įvyko. ...... . . .

Bet juk tai vtsa 
Teatras Lietuvos 
valstybiniame at- 
suvaidinęs didelį

Tik- prisiminkime 
prieškarinius vadinam uosius 
“vakarus”. Veik kiekvienas kai
mas daržinėse, kluonuose ruo
šė tuos “vakarus”. Prisiminki
me, kad ir scenos veikalą “Ame
rika .pirtyje” ? Kokiuose tik Lie
tuvos užkampiuose tasai veika
las, pasislėpus nuo rusų žanda
rų, nebuvo vaidinamas! Kaimo 
žmonės žiurėjo, gėrėjosi, juokė
si ir verkė!

Šiandien Lietuvos kaimas šio 
dvasios peno jau nebeturi. Kai
mas jau anų garsių vakarų 
kluonuose, daržinėse neruošia, 
kad neturi ka's scenoje parodyti. 

Rainio žmonės mėgsta sceną 
Vargu kita tauta gali taip pa

sididžiuoti kaimo žmonių scenos 
pamėgimu, kaip lietuviai! Lietu
vos žmonių atgimimas ir pra
sidėjo sti scėnos veikalu! Daina, 
teatto scena — tai buvo tuodu 
du akstinai/ kurie žadino lietu
vio tautinį atgimimą if savo ne
priklausomo gyvenimo Siekimą!

Prisiminkime tik Miko Pet
rausko šioje srityje nuveiktus 
darbus! Jo daina žadino lietuvį 
ne tik čia Nemuno pakrantėse 
gyvenantį, bet ir anapus Atlan
to Vandenyno atsidūrusį!
. Šiandien jati tai pamirštame^ 

ir nemokame įvertinti. Lietuvos 
dramos teatro šių dienų krizė, 
tai yra ne kas kita, kaip ben
drai pasireiškiąs gyvenimo už- 
s midi mas.

Bet jei Lietuva jau pasigedo 
savo dramos teatro tinkamesnių 
veikalų, tai yra tikras rodiklis, 

■kad Lietuvoje prasideda iš nau
jo tasai gyvenimo atbudimas! 
Tik reikia džiaugtis, kad paga
liau Lietuvos spauda pro visus 
varžtus prasiveržusi vienu bal
su prabilo dramos teatro nega
lavimų klausimu ir pasijuto ne
turinti scenai veikalų.

Kas svarbiausia, kad tilo 
klausimu rašo, net šių dienų 
diriguojama monopolistų spau
da.

Reikėtų išvėdinti^
Matytų ir jie jau pajutojkad 

nėsą* gyvenimo, matyti, 
jau jaučia, kad pasidarė dide 
tuštuma.- Tai vis geri ženklai* 
kurie sakyte sako,, kad Lietu
vos gyvenimas ieško tikrojo ke
lio, platesnio vieškelio I

Tikrai jau laikas butų cenzo-

Į Kauną buvo* atvykęs ameri
kietis John van Gemertas, ku
ris yra Lisle mieste,; Illinois 
valstybėje, įsteigto “The Mor
ton Arboretum" atstovas. “The 
Morton Arboretum” yra' moks
linė draugija, renkanti iš viso 
pasaulio retus augalus ir juos 
specialiai įruoštame 300 hk. plo
te auginanti ir daranti įvairius 
mokslinius tyrinėjimus. Iki šiol 
draugija jau yra surinkusi 4,- 
500 įvairių rūšių retų augalų. 
Draugija retiems augalams ieš
koti kasmet išleidžia 40,000 do
lerių ir draugijos atstovai, ieš
kodami rotų augalų, keliauja 
per visą pasaulį. John van Ge- 
mertas tais tikslais jau aplankė 
Švediją. -Daniją, Norvegiją, Ru
siją, Estiją ir dabar* atvyko į 
Lietuvą.

John van Gemcrtas yra gimęs 
Plankijoje ir dabar po 34 metų 
gyvenimo Amerikoje Europą 
aplanko pirmą kartą.

Svečias, drauge su Amerikos 
lietuviais krepšininku Jurgila ir 
L. Radzevičium, apžiurėjį Kau
lio Zyliukes ir įdomesnes mies
to vietas.
• Universiteto Botanikos sode 
p. Gemertag rado retų augme
nų, kurių jo įstaiga Amerikoje 
neturi. Susitarta, kad Botanikos 
sodas duos retų augalų sėklų 
Genierto atstovaujamai draugi
jai, o iš jos gaus tokių augalų, 
kurių Lietuvos Botanikos sodas 
neturi. —Tsb.

ŽYDAI DŽIAUGIASI GY
VENIMU LIETUVOJE

Telšiuose yra aukštoji žydų 
talmudo mokykla “Jašiva”. To
kių mokyklų viso pasaulyje te
samą keturių. Į ją suvažiuoja 
mokinių iš visų Europos kraš
tų,' net iš Amerikos/ Afrikos ir 
kt. Šita aukštoji talmudo mo
kykla curi Telšiuose ir pagelbi- 
nę n kyklą “Machiną”, kurioje 
parengiami mokiniai. Parengia
me j i mokykla iki šiol buvo blo
gose patalpose. Jau kelinti me
tai, kaip Telšių žydų rabinatas 
renka aukas ir stato Telšiuose 
šiai parengiamai “Mechinos” 
mokyklai-naujus rumus, kurie 
jau šiais metais galutinai baig
ti ir dabar iškilmingai pašven
tinti.

Šventinimo iškilmės buvo di
deles ir nepaprastos. Į jas atvy
ko daug svečių iš visų ’Lietuvos 
vietų, iš Klaipėdos, Šiaulių, Kau
no ir kt. Šventinimo iškilmių 
d«’į sudarė eisena’ per miestą: 
buvo iš senosios mokyklos į 
naująją pernešama Tora. Eise
noje dalyvavo mokyklų moki
niai, būriai jaunimo ir t.t. Jau
nimas dainavo linksmas religi
nes dainas. Taip pait dalyvavo ir 
lietuvių visuomenės atstovų ir 
šiaip miesto gyventojų. Grojo 
šaulių orkestras.

Pikelių rabinas F. Kronas pa
sakė lietuvių kalba žodį, kuria
me paaiškino Šventės reikšmę ir 
baigdamas iškilmingai dėkojo 
Valstybės Prezidentui ir tauti
nei vyriausybei už labai g^ą ir 
laimingą žydų gyvenimą lyetu- 
voje, ir palinkėjo ilgiausių me
tų.- * —-Tsb.



Penktadienis, gruoJ. 9,1937 NAUJIENOS, Chicago, H1

Į iŠ DETROITO MDAH6ES 
j-•■S-—SS8.- • 1 ' i II i ■ Į iii - ■ • IV T s
SLA 352 Kuopos 
Susirinkimas

Sekmadienį, gruodžio 5 d., 
2:00 valandą po pietų, Lietuvių 
žemutinėje salėje, 25th ir W. 
Vernon Hy.r įvyksta SLA 352 
kuopos priešmetinis susirinki
mas. Bus renkami kuopos virši
ninkai ir nominuojami visi S. 
L. A. Centro viršininkai. Visi 
SLA 352 kuopos nariai i? na
rės privalo susirinkime būtinai 
atsilankyti.

SLA Narys

L.S.S. Susirinkimas
Gruodžio 4 d., l.A.S. salėje, 

24th ir Michigati žtvenne, įvyks 
L.S.S. kuopos susirinkimas. Pra
sidės -7:30 vai. vakare. Drau
gai ir draugės yra prašomi at
silankyti.

Sekr. J. Besasparis

Produktai iš Lietuvos
Detroito Lietuvių Importo 

Di augi ja partraukė iš Lietuvos 
visokių valgomų daiktų, prade
dant mėsa ir baigiant sausais 
baravykais. Tuos produktus ga
lima gauti — kai kuriose lietu
viškose grosernėse ir bučernėse, 
kaip pas J. Ambroze, 5444 Li- 
vernois, ir Jurėną, Eastsidėje.

Litvino Prakalbos
Lapkričio 21 d., Draugijų sve

tainėje kalbėjo drg. Litvinas, 
savanoris Ispanijos demokrati
jos gynėjas, kuris pergyveno 
fronte kelis didelius mušius ir 
buvo keletą kantų sužeistas. Pa- 
linosuotas iš kariuomenės, da
bar važinėja po Ameriką, saky
damas prakalbas. Jis aiškino, 
kad Ispanijos liaudies valdžia 
pakol kas turi pinigų, bet gali 
jų pritrukti, .todėl kreipėsi į pu- 

Jbliką, prašydamas aukų. Surink
ta suvirs $30.00. Kalbėtojas 
taipgi ragino susirinkusius au
koti atliekamus rubus nuo karo 
nukentėjusiems ispanams. Ru
bus galima priduoti Lietuvių 
Draugijų svetainei, 4097 Por— 
ter Street, netoli nuo Clark 
Street. Rubaą yra renkami De
troite net keliose vietose. Pe
riodiniai jie sunešami į daiktą 
ir siunčiami Ispanijon per New 
Yorka.

i
Kita konferencija įvyks sau

sio 8 d., 1938 — antrą sausio 
šeštadienį (Diena' pakeista' dėl 
Kalėdų ir Naujų Metų). Visi at
stovai prašomi dalyvauti. Salė 
ta pati — Lietuvių svetainė.

Ateinančio susirinkimo ir ki
tus reikalus apkalbėjus, pirm. 
P. Jaeionis uždarė kenferenciją 
10:00 vai. vakaro.

Laik. Sekr. J. Besasparis

Komunistų Vakaras
• Lapkričio 28 d., sekmadienio 
vakare, Rietuvių salėje įvyko 
Detroito Lietuvių komunistų 
frakcijos koncertas ir prakal- 
bos.Dr. A. Palevičius, vakaro 
vedėjas, pasakęs kelis žodžius 
apie vakaro tikslą, perstatė pu
blikai, Aido Chorą, kuris sudai
navo keletą'dainų po vadovybe 
G. Gugo. Tęsdami muzikalę pro- 
gramo dalį,, dainavo solistai- 
Grinienė, A. Zigmantienė, D. 
Palevičienė, jaunoji L. Gugienė 
ir Juozas Vasiliauskas.

Pirmas kalbėjo drg. Jukelis. 
Jis ragino visus senus komunis
tus nepasiduoti senatvei ir sto
ti atgal prie veikimo.

%
A. Bimba kalbėjo apie Ispani

ją ir Kinų-Japonų karą, kuris 
paliečius visą pasauli, kartu ir 
Ameriką. Jis prašė visų demo
kratiškai nusistačiusių žmonių 
Vienytis kovai prieš fašizmą.

Po A. Bimbos kalbos ir dar
»kelių muzikaliu numerių, prasi

dėjo šokiai: viršutinėje salėje 
— amerikietiški, apatinėje — 
lietuviški. Dėl blogo oro ir snie
go su lietum publikos nesusi- 
rinko labai daug. Lietuvių Kon
greso blankoms, reikalaujan
čioms laisvės kaliniams ir de
mokratijos Lietuvoje, surinkta 
daug parašų. Detroitietis

IŠ LIETUVOS
Jau priimtas Da
riaus-Girėno pa
minklo projektas
Pirmąją premiją laimėjo

B. Pundžius

DeCroitietis

Kongreso Skyriaus 
Konferencija

Lapkričio 27 d., 8 v. v., Lie
tuvių svetainėje įvyko 20-ta De
troito Lietuvių Draugijų Kon
greso skyriaus konferencija. Ją 
ątidarė pirmininkas P. Jačionis. 
Atstovų nuo Draugijų dalyvavo 
ne daugiausiai, nes tą vakarą, 
rytinėje miesto dalyje, kalbėjo 
drg. Bimba.

Sekr. J. Overaitis per laišką 
labai apgaildstavo negalįs daly
vauti konferencijoje. Kiek laiko 
atgal jam buvo nulaužta koja 
automobilio nelaimėje. 'Pasveiko 
ir dalyvavo dviejose konferenci- 

x jose, bet apie mėnuo laiko at
gal vėl buvo automobilio par
blokštas ant šaligatvio. Nieko 
nesulaužė, bet skaudžiai sumušė 
antrą koją ir šiaip visą kūną. 
Turi vaikščioti lazdų pagalba 
kol pasvieks. Draugijų atstovai 
labai apgailestauja draugo J. 0- 
veraicio. Jo vieton laikinai pa- 
paskyrė sekr. J. Besasparį.

šios kanferencijos svarbiausia 
užduotis buvo parašų rinkimas. 
Kongreso peticijoms. Atstovai 
pasiryžo surinkti kuo daugiau
siai parašų ant centro blankų, 
kuriose reikalaujama paliuosuo- 
'ti politinius* kalinius ir atsteigti 
demokratiją Lietuvoje. 

t

Konferencija nutarė ir pave
dė pramogų komisijai surengti 
dideles 20-ts Lietuyos Nepri-* 
klausomybės sukaktuvių iŠškiL 
mes. Tam tikshii paimta Lietu
vių svetainėje vasario 19 d.F 
1988.

statyti komiteto pir- 
prof.' Songaila —- 

Inžinierių S-gos ar- 
• sekcijos atstovas,

CHICAGOS LIETUVIU VYRŲ CHORAS

:‘K - i

Tai šitie seni veteranaLdainoS mėgėjai, rytoj, ChicagOs Lietuvių Auditorijoje, • 3133 
So. Halsted St., rengia gražų vakarą —,s]

.Kviečiame visuomenę mus paremti. ’’
--------- r-— ...... . ii.--------------------------- —

teatrą, kohcertą ir balių. Pradžia 6 vai. vakare.
1 u : . CHORAS. ’ •

v • .

Jus Busite Mums 
Dėkingi

Projektų paroda
Visų konkursui pateiktųjų 

projektų bus atidaryta parodd, 
kad visuomenė galėtų juos ap
žiūrėti. Ši projektų paroda 
truks tris dienas* Ji Aero Kl.df- 

įbo patalpose atidaryta šiandien 
nuo 16 vai. iki 20. Sekmadienį 
paroda atidaryta nuo 14 iki 

‘18 valandos. Pirmadienį nuo 
*16 iki 20 vai. Parodon įėjimas 
— 50 centų. Pelnas skildamas 

; Dariaus-Girėno paminklui sta
tyti fondui.
Kaip atrodo priimtasis Darzaus*- 

Girėno paminklo projektas?

Paminklo projektas daro ga
na gilų įspūdį. Aukštas dvily
pis obeliskas, primenąs stili
zuotus sparnus kylą į erdves.

Apačioje prie monumenta
laus padėklo, stovi du kart na
tūralaus didumo lakūnų figū
ros. Tarpusparhyje ir prie la
kūnų kojų įtaisyta dirbtina 
šviesa, kuri vakaro metu pa
minklui. priduos mistinį vaiz
dą*. 

f I

Pagal skulptoriaus Broniaus 
Pųndžiaus projektą paminklas 
bus pastatytas granito. Jo 
aukštis 24 m. Paminkle aikš
telė užims apie -230 kv m. Taip 
pat ir lakūnų figūros bu's iš
kaltos iš granito. Taigi, monu
mentalus granitinis paminklas 
pilnai atvaizduos įamžintą' 
transatlantinių didvyrių atlik
tą didįjį žygį*

Kaip anksčiau nusistatyta, 
paminklas žuvUsiems transat
lantiniams didvyriams • bus sta
tomas Ąžuolyne.

... ,.t., .. . • ----------------

zikantai. Be to, jis puikiai gro- j certą. Paskui jie buvo pakvies- 
ja- birbynėmis, vamzdžiais irjti j Tautosakos Archyvą, čia 
lumzdžiais. Moka labai daug į- 
vairių,senovės melodijų. Jo žmo
na Kazimiera/taip p*ai jau pa
gyvenusi moteris, moka retų 
liaudies dainų^ padavimų, ir me
lodijų. Visi ūkininko Abramavi- 
čistus vaikai yra labai muzika
lus ir puikiai griežia įvairiais į-į 
rankiais.

ūkininkas Abramavičius kank
lėmis įskambino “žemaičių su
tiktuvių maršą” ir šiuos žemai
čių senovės šokius: “KepurL 
nę”, “Skepetinę” ir “Zuikelį na
bagėlį0.. Taip pat į fonografo 
plokšteles originalių melodijų į- 
grojo Abramavičiehė ir jų duk
tė Stasė. Duktė — savamokslė, 
bet puikiai griežia smuiku. Ap
skritai ši ūkininkų šeima per 
tris dienas į fonografo plokšte
les įgriežė ir įdainavo kelias de-

1 V • i • KZ . . ,, .

Neseniai tas ūkininkas su sa
vo žmona ir 15 metų dukterimi 
Stase atvyko į Kauną, čia j’e 
nustebino net kai ktiriuoš musų 
ti uzikantūs. AbramaVičiai btiVO > šimtis ^žemaičių dainų, šokių ir. 
pakviesti į Radiofoną, kur atli- I kibk >ų melodijų, 
ko savo dainų ir muzikos kori-

Praeito mėnefšio musų putli-. 
kacįjoje tilpo ir naujas $250,- 
000 01d Gold cigaretų kontesto 
paskelbirhas. Nėra mažiausios 
abejonės, kad tas kontestas tu
ri ypatingos reikšmės ir musų 
skaitytojams, tuo, labiau, kad 
kontešto skelbėjai tuo parodo 
savo prielankų atsinešimą į mu
sų skaitytojus ir kartu patie
kia jiems galimybės ^almėti pi
niginę dovaną, kurių yra 1,000. j

Kad tai yra retas dalykas ir* 
kad tąi kelia žingeidumą rtnišų 
skaitytojų, netenka abejoti. Kur 
tik nėklausais, visur girdi stu
dijuojančius Old Gold kortliš-! 
kuOsiUS paveikslus ir rūkant 
Old Gold cigaretus. Tačiau, pa
minėtina dar tai, kad šiam kon- 
teste nėra <nįslių, nereiks nė 
ėnciklapedijos jiems išspręsti. 
Čia pasitaiko proga kiekvienam 
laimėti, nežiūrint kas nebū fim: 
paprastas darbininkas ar 
gijos profesorius.

Todėl ir sakome, jeigu 
neįstojote į šį kontestą, 
tume te tai padaryti tuojau. Jus 
gal laimėsite vieną laimikį, nes 
tai yra piniginė laimė, o tekios 
laimės pasitaiko tik sykį per 
visą amžių. Nepraleiskite šios 
progos, bet stengkitės laimėti. 
O, be to, dar čia kaįp ir dvigu
bas atlyginimas, čia jus suve
dami su Labiau-SušVelnintais♦
Old Gold cigaretais — tais, ku- 
riė visuomet šviežus ir padary- 

—Tsb. ti iš rinktinio tabako derliaus.

štai kita proga laimikiui I '
Tūkstančiai pasieki pa!en<vi 
nitno gėlimą ir akauMnų nuvar

ii si trynimai*.
PAIN-EXPĖLĮERIS 
i “Inakro” vaisbaženlcliu jrra 
i naudojamas per 71 motų.

ANGLYS
BLACK BAND LUMP $9.25 

OR EGG ..............
SUNR1SE LUMP $7.25

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

RUN, 60% COARSE
DORA SOOTLESS $8.25 

LUMP OR EGG ....
5 MSN. IŠMOKĖTI

l^iode—Plūs Taksai

Virginia Coal Co.
35th ST. & NORMAL AVĖ.

Tel. UOUlevard 7000

kole-

dar 
turė-

NIVERSAL
FOOD STORES *

3150____________ ________ 51 ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

• . . išpardavimas” ~
Penktadienį ir šeštadieni — Gruodžio 3 ir 4 dd.

SELECT NČ. 1 BALTI EVERYDAL

Kiaušiniaituz.31 c Kava--17
CALIFORNIA .40/50

SLYVOS
2 sv. 17c

TEATRO 
MĖGĖJAI — 
ARTISTAI

Kai uasarą prasilavin- 
šit—rudenyje galėsite 
lošti. Štai keletas įdo
miu Veikalų. Jei gerai 
susi loši t—pu bli ką pra-

dinsit.

No. 87—PRIEŠ VEJĄ NEPA
PŪSI, 3 veiksmų kome
dija. Lošia 3 vy- OC0 
rai ir 5 moterys

No. 78—GADYNĖS ŽAIZDOS, 
4 veiksmų drama. Lošia 7 
vyrai ir 2 mo- 

terys ............ ww
No. 79—GERIAUS VĖLIAUS, 

NEGU NIEKAD, vieno 
akto komedija. Lošia 4 
vyrai ir 3 mo- 
terys ............fcw

No* 84—MEDICINOS DAKTA
RAS, vieno veiksmo ko- 

JNu mediją.' Lošia 6
3 moterys t vvyrai ir

prisiųskite mo- 
order.

Užsisakydami 
ney

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.

Vakar 19 vai. susitinko po
sėdžio Dariaus-Girėno pamink
linio projekto konkursų jury 
komisija, kurią si/darš: prof, 
Z. žemaitis — Dariatis-Girėno 
paminklui 
mininkas, 
Lietuvos 
ch i tek tų
dail. Didžiokas — meno moky
klos atstovas, dail. Vienožin
skis ir V. Vizgirda — Lietuvos 
Dailininkų S-gos atstovai, inž. 
Novickis — inspektorius, Kau
no Miesto savivaldybės archi
tektas Rudokas ir Vytauto Di
džiojo tin-to meno istorijos 
doc. Baltrušaitis. Kaip jau bu
vome pranešę, komisija iš 34 
pateiktų projektų antrajame! 
posėdyje apsistojo prie 8. Va
kar dienos posėdyje, t. y. tre
čiame, jury komisija, po ilgų 
svarstymų, pasirinko 4 projek
tas. Balsuojant daugumą bal
sų gavo konkursui pristatytas 
projektas su devizu “15”, an- 
ttą Vietą projektas su devizu 
“V”. Be to, pagal konkurso 
taisykles netarta nupirkti 'pro
jektas su devizu “kregždė” ir 
trimis žiedais. Atidarius to
kus paaiškėjo, kad pirmąją 
premiją (3000 litų) laimi jo 
skulptorius & Pundazus, an
trąją premijų (2000 Ntų) lai
mėjo architektas, J. Kovalskis. 
Nutartieji nupirkti projektai, 
už juos sumokant po penkis 
šimtus litų, atplėšus vokus pa
aiškėjo esą: su devizu “Kreg
žde” skulp. J. , Mikėno ir su 
devizu trys žiedais architekto 
J. kovalskio (Kovalskis, pasi
rodo, buvo pateikęs. du projek
tus)

LIETUVOS ŪKININKŲ 
MUZIKANTŲ ŠEIMA

Žemaitijoje, Lyduvėnų vien
kiemy atrasta nepaprasta ūki
ninkų šeima, kurios visi nariai 
yra puikus muzikantai. Tai 63 
metų ^imž. Stasys Abramavičiuš, 
jo žmona' Kazimiera ir keli vai
kai. šis ūkininkas jau iš ma
žens buvo nepaprastai gabus 
kaipo muzikantas* Jo tėvas, tė
vo tėvas ir seneliai taip pat bu
vo žinomi kaip puikus kankli
ninkai. šiam ūkininkui seneliai 
paliko apie 250 metų senumo 
kankles* šiuo muzikos
tas Lyduvėnų ūkininkas kelias 
dešimtis metų griežė įvairiuose 
pasilinksminimuose, žemaičiuo
se kanklių muzika buvusi labai 
populiari, šis ūkininkas moka 
.taip pat puikiai pasidirbti ir ki
ltis mtizikos įrankius. Jo nagin
gumu stebisi kiti žemaičių mu-

nV,—"t.-glW

įrankiu

Remkite tuos, kurie 
. garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

' Z , Z U V • " •* 'i“. >
y, : • . ■ ' . ' , •- . V

To prašo Lietuvos žmonteir 
taip pataria Lietuvos banhi

. i v* r/ ' *■ i

fEL-LA-CO

SHRIMP
No. 1 ken. 17c

SNIDERS

Catsup
14 unc. būt. 14c
2 8 unc. būt. 19c

SNIDERS TOATO

JU1CE
2 18 unc. ken. 19c 
CAMPBELL’S 
TOMEIČIŲ

SRIUBA
t

i No, 1 kenas 7 c

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

BiG Hlt >■

Tomeitės
2 No. 2% ken.’ 25c

BIG HIT

MILTAI te 21c
STARLIGHT
PYCES
2 No. 1 kenai 25c 

ŪNiVeRSAL O1L 
SARDINKOS

(SKERSI PAKAI>
kenas 10C

.. . :'t ----------- - ..

SUPĖR SUDS
Giant dydžio 17^
3 reg. dydžio 25^ 

OCTAGON i 
CLEANSER

3 už 14c 
CRlYSTAL white 
CHIPS

5 sv. dėžė 34£
2% sv. dėžė 17^

Pahnolive MUILAS
(Gražįniihosi Audeklas) ,

BIG UIT TOILET
POPIERA

3 už 13^

UNIVERSAL
PORK & BEANS

JUMBO KENAI 
UNIVEĘSAL 
ŠPAGETAl

JtJMtio KENAI 
JUDGfi Rite 
Kapoti BUROKAI 

NO. 2 KENAI 
aoUSEVltE’S PRIDE 
Kapotos MORKOS 
iiRooiesM)-2 hENAI 

ŠPINAKAI
NO. 2 KENAI /

3 už 25c

PERFECTION RED

AVIETES
3 8 unc. ken. 27c

NUGGET

FRUIT COCKTAIL
3 8 unc. ken. 27c

WELLWORTH

Bartlett GRUŠĖS
• 3 8 unc. ken. 27c

Bosses Won't 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

f/ith the best to choose from these dayu, em- 
ployers favor the person whe is most attrae- 
tiv«. In busfness life u irt the sočiai world, 
haHtoMs (unnleasant breath) is conaidered the 
woTst of faults.

Unforiunately everybody cuffers frotn thiw 
offensive condition at soma time or otncr— 
tnany more rogularly than thėy ibi -k. Fermen- 
cation of fooa particios skipped by the tooth 
brush is tho čause of most cases. Decaying 
ceeth and poor digeation siso cause odors.

The quick, pleasant n^y to improve your 
breath is to ūse LUterin*. the quick doodorant, 
<very morning and everv night.

Liet erine ha’ts fermeutation, a major cause 
of odors, ar d overcomea the oaors themselvea. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

•*” not ofiend othera.
M you valtie your job and your friends, ūse 

Literine, the safe antkeptic, regulariy. Lam» 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis witb LISTEMNE

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD

ŽIEMINES GRUŽES 3 sv. 27< 

SUNKIST GRANDŽIAI t,lz 2q 
GRAPEFREIT 5 už 
RAŪDONt GREIPSAI 2 sv 15 
Jiinathan OliUO|,ĮA1 r, sv, įg, 

Matykit Musų Mėsos 
departamentą

PAUL SČRULZI3 BtS. CO. nii i • 'n- i , i . , ,
CHOCOLATE

TIP TOPS
Svaras 25c

CheęZEES
Dainty Cheese Graekers /
4 unc. pakas 10c

KrutinSs slogos, kurios gali išsi
vystyti į nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
Šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik juostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
si. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

■ >•



a

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje>

Maurice Wolin, 26, su Bose 
Lubin, 21

*

d

SUSIRINKIMAI

ar dau-

Reikalauja
Perskirų

Stephanie Telecki nuo Tony 
Telecki >

nors,

Sukirptos
44, 46 ir

1*1 ■ ................ .. .....

J; B. Stilsono prakalbos šiandien, 8 v. v

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams

Pranešam vfsienu Chicagos lie
tuviams, kdd plačiai žinomas 

AMBROSE BROTHERS arba 
PALACE GARAGE

724-26 W. 19th St.
turi mekanlką, 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

. Kunevicia, rašt.
99

The BROADMOOR
... ,1 ,* ♦ , *

So utterly smart, together 
Gabardine and gleaming pat- 
ent. The šeason’s style twins 
at their sniartest in glorious 
Red Cross Shoes. The sea- 
son’s most atnazing value, 
too. Price štili only $6.50.

Šame High Quality 
Pri ce štili only

tIT

Diena Iš Dienos

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

__ __ ______ Burinsko-Meldažio 
salėje, 2244 West 23rd Place. Dalyvaus “Naujos-Gaįynės” 
choras.

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos pirmas suva
žiavimas jau čia p&t, šeštadienį gruodžio 4 dieną, 4 vai. po 
pietų, Lietuvių Darbininkų svet., 10413 S. Michigan avė. 
Bankietas ir šokiai prasidės 9 vai. vakare. Tikietai vaka
rienei 50c, šokiams 20c. St. Lesčiausko orkestrą.

Rengimo' Komitetas.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo priešmetinis susirinkamas bus 

penktadienį, gruodžio 3 d-, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St., 7:30 vai. vakare* Visi kviečiami dalyvauti, 
nes bus 1938 metų valdybos rinkimas ir yra kitų svarbių 
reikalų. -—A. Kaulakis, rašt. - •

Jaunų Lietuvių Amerikos Tautiškas Kliubas laikys priešmetinį 
susirinkimą penktadienį, gruodžio 3 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių 'Auditorijoj, 3133 S. Įlalsted St. Visi 
nariai malonėkit laiku pribūti, nes bps rinkimas valdybos 
1938 m. ir turime svarbių reikalų, kuriuos būtinai turim 
aptarti.

Liet. Moterų Draugijos “Apšvieta” priešmetinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 5 d., 2 vai. po pietų, Sandaros 
kliube. Bus rinkimas valdybos. Komisija, rengiamo, b ,za- 
ro, kuris įvyks gruodžio 12 d. Mildos svet., išduos rapor
tą ir kiti svarbus reikalai. —Pirmininkė. w

SLA 129 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 5 
dieną, 1:30 vai. po pietų, p. J. Petrausko svetainėj, 1750 
S. Union avė. Visi nariai malonėkite susLinktl skoli ngai, 
nes bus nominuojami kandidatai į SLA Pildomąją Tarybą 
ir rinkimas kuopos naujos valdybos dėl ateinančių metų.

Valdyba.
Lietuvos Jaunimo Kultūros Ratelis laikys visuotiną naiią susi

rinkimą Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted St., šįvakar 8 
vai. vakare. Nariai yra prašomi atsilankyti, nes bus daug 
svarbių dalykų svarstoma ir bus renkama valdyba 1928 
metams. —Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas laikys 
susirinkimą sekmadienį, gruodžio 5 d., 

; 2417 W. 43rd St. Susirinkimas prasidės
yra daug reikalų svarstyti. Duoklės piiimames nuo 11 vai. 
ryto. Tad malonėkite visi atsilankyti. Bemice Keller, rašt. 

Simano Daukanto Draugijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 5 dieną, 12 vai. dieną, Čh cagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, 3133 S. Halsted St. Susirinki
mas yra svarbus, todėl kiekvienas draugas privalo būtinai 
atsilankyti. Bus valdybos rinkimas 1938 melams ir kito- 

y kių svarbių reikalų. Kurie negavome atviručių, patikrinkit 
savo antrašus draugijoj ir kurie esate pasilikę su mokes
čiais, būtinai apsimokėkite. —P., K., sekr.

Draugyste Garsus Vardas Lietuvaičių laikys priešmetinį susi 
2 rinkimą gruodžio 5 d., Krikščuno svet., 4501 S. Ashland 

avė. Pradžia 2 vai. popiet. Bus renkama vadyba 1938 me
talus, ir kiti svarbus pranešimai. Prašome sugrąžinti tikie- 
tus nuo Big Apple Dance. —J. Krikščunienė, pirm.

7 B. Jasinskienė, rašt.

savo priešmetinį 
Hollyyvosd svet., 

lygiai 12 vai., nes

Gruodžio mėnesį 4 dieną sukanka vieni metai kaip įsikūrė tas 
visiems žinomas Lietuvos jaunimo Kultūros Ratelis. Taigi, 
tai dienai paminėti ratelis rengia šaunų šokį su programų 
po antrašu 2244 West 23rd place West Side Hali (Melda- 
žio svet.). Pradžia 7:30 vai. vakare. Programą išpildys 
Andrejevas su savo šokikų buriu. Tikietai iš anksto po 25 
centus, prie durų 40c. Taigi nepamirškite gruodžio mėne
sį 4 dieną West Side Hali, 2244 W. 23rd place.

Alfred’as J. Butkus.

Naudokitės Proga!
XTauji nariai, kurie dabar jsirašys CHICAGOS 

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

Kurie esate nusitarę rašytis Chicagos Lietuvių 
Draugi j o n, tai kviečiam pasinaudoti proga tuoj.

Draugijos ofisas atdaras ketvirtadlenj nuo 9 
vai. ryte iki 9 vaL vakare; pirmadieni—nuo 9 ry
te iki 5 vai. vakare ir sekjpadien} nuo 9 vai. ryte 
iki 1 vaL popiet.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGUOS OFISAS,

1739 So. Halsted St (2-ros lubos)
=±=
V ’J,

NAUJIENOS, Chicago, IR
'Iii 111'1 rm įblmi llli ii'i i ' " ■ >1 I

Penktadienis, gruod. 3,1937

KORESPONDENCIJA
Mirė Senas 
Racinietis 
Juozas Bušma

■ f f. t • . • ■ . . ' >

M A D O

mas.

[ ACME-NAUJ IENŲ-Foto ]
Polisli-American Univer- 

sity Club, kuris susideda iš 
studentų ir jaunų profesio
nalų, dalis narių pasišau
kė Dr. Gaila iš Illinois So
čiai Hygiene League ir pa- • 
sidayė viešai sifilio agžami- 
nacijai. Nuotraukoj Dr. 
Gaila ima ištirimui kraują 
Mario Jasinski.

%
’ f ACM1: «UA UJTENŲ F MO ’ 

Plaukimo čempionė Elea- 
nor Holui Jarrett ir teatri- 
ninkas Billy Burke, kurie 
paskelbė susituoksią kaip 
tik gausią perskiras nuo ša- 

‘'bartinių vyrų ir žmo- > 
nų. Bose žmona yra aktorė 
Fanny Brice, o Eleanor vy- 
las yra Art Jarrett, orkest- 

o ėjas. .

Adv. K. Jurgelionis 
Užvakar Grįžo Iš 
Ligoninės
Laimingai Pergyveno- Pavojin

gą Vidurių Operaciją

Trečiadienio vakare, iš Mi- 
:hael Reese ligoninės pamo grį
žo advokatas Kleofąs Jurgele* 
nis, 3407 South Lowė avenue. 
Ligonis tebeguli lovoje ir nėra 
perdaug stiprus, itad negali pri- 
mti daug lankytojų. Vienok 
aipsniškai jo sveikata eina ge- 
•yn ir reikia tikėtis, kad netru
kus galės lovą apleisti ir grįžti 
atgal į Chicagos -lietuvių visuo
meninį veikimą.

■ 1: .

Adv. Jurgeloniui ligoninėj 
buvo padaryta sunki ir pavo
jinga vidurių operacija. Pasi* 
luodamas tai operacijai, ligo- 
.iis rizikavo 
jį laimingai

Iš įvairių 
‘Naujienas”
ziai klausdami informacijų apie 
’dv. Jurgelonio sveikatą. Su- 
uinteresayimas jo padėtimi yra 
abai didelis, kaip Chicagbje, 
taip ir visose rytinėse, valsti
jose. Visi atsiuntė ligoniui lin- 
cėjimų greitai pasveikti ir vėl 
grįžti prie visuomeninio ir kury- 
linio darbo, kurį jis taip pa
vyzdingai atlieka. - ' R.

Laidotuves šey.t?.dŲftį, gr. 4
RĄCINE, Wis. — Mirtis > at

ėmė iš musų tarpo seną Ri- 
cine gyventoją ir labai rimtą 
ir gerą, žmogų, Juozą Bušmą. 
Velionis mirė lapkričio 30 d., 6 
vai. ryto, parirgęs 3 mė
nesius laiko. Gyveno t’cs 1122 
8th Street.

Kūnas yra. pašarvotas Beffe- 
lo koplyčioje, pfie 6th strtfet. 
Laidotuves’‘įvyks šeštadienį, 10 
valandą ryto. Velionis bus -pa
guldytas amžinam atilsiui šv 
Kryžiaus kapinėse^ ' Jo liūdi du 
sūnus, daugybe draugų ir pa 
žįstamų. —S. Stotkfevičla.

biiir 
gets gay withpatent in 

RED CROSS SHOES 
^Aqua>Seo proceiied. Water«re*litant. Woū'japot.

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri- 

Gerkit Lietu-
Krupniką su

karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik j 
;avertins. Ten ir rei
kalaukit.
Į kitus miestus ta
verna ms . orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labeli

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co< 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611,So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

The TIERRA

Gaisras Dr. Jakub, 
Adv. Kai Ofisuose j 
Krautuvėje

Padarė nuostolių apie $5,003
MĄRQUETTE PARK. — Di

delis gaisras, kilęs anksti tre-' 
čiadienio rytą ties 6322 South 
Western avė., padarė , tapie 
$5,000 nuostolių adv. C. P. 
Kai ir Dr. S. Jakubs ofisams, 
kurie randasi ties tuo adresu, 
ir Marąuette Park Ridio krau
tuvei.

Daugiausiai nukentėjo krau
tuvė, kurioj gaisras kilo. Lieps
nos prasidėjo iš elektros vielų. 

' Durnai, ir ugniagesiai, gaisrą 
begesindami, adv. Kai’ ir Dr. 
Jakubso ofisuą, Jr. įrengimus , 
šiek-tiek apgadino,1 bet viskas 
vakar atitaisyta ir abu profe- Skelbimai Naujienose 
sionalaį pasirengę priimti klien- n^ud4^(įelto,
tus, kaip paprastai. C. P. Kai ypa naudingos, 
advokatauja, o Dr. Jakubs yra 
dentistas

LIETUVON

' jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

. MOVING
Perkraustom foinicius, pianus ir
•nsokiUs rakandus bei štorus. Ve
žini j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
ĄenMt TM. YARD.S 3408

JVfade over exčlusiva 
“Lamit" Ląstą

BOSTON SHOE 
STORE

3435 So. Halsted St
K ' 1

kad pačios Naujienos

gyvybe, bet kri- 
pergyveno. '/ 
Amerikos dalių j 
atsišaukė lietu-

AVGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS' . ANGLYS 

$6.00 
.......... 5.75 

. . 6.00 
.........6.00

LUMP ...... .
MINE RUN
EGG .*...........
NUT ____ _______ „ _
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA AUKŠTYN

PIRKIT DABAR!!

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE /

Tel. ARDMORE 6975

No. 4580—Namie dėvėti patogi 
uknelė. Perkelis arba koks 

kitas lengvai išplaunamas msterio- 
las ■ tinka šiai suknelei, 
mieros Š4, 86, 38, 40, 42, 
18 tolių per krutinę.

Norint gauti vieną 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 

i 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 Depl., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd} No.....——
• \ v

Mieros ________ i..... per krutinę

GERIA Naujienų skaityt*- 
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į tas 
Krautuve*, kurio* skelbia*! 
N aUjl*Vln**

■į«l^l|l)l ŪillĮ Įlįlįi

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegraiha. Patarnau-

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija) '

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

naujienos
1739 SOUTH HALSTED ’ST.

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo
8 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lėsted!Doub/eAclion!

UFf* BAKING BVPOVVDER.
Šame Price Today as 45 \earsAqo

25 ounces for 254 , v 
Full Pack NoSlack Fillln^

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
, USED BYOUR GOVERNMENT . t •.< M I ■» . » »< > A * ■ • T   f. *f

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS— BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

(Adresas)

Jau Atėjo No. 10 
KULTŪRA

Kultūros 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 

ir t. t.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

Rusi-

Apžvalga

“NAUJIENOSE”
1739 SO. HALSTED STREET 

Chicago, III.

Fulkflavored

KALĖDŲ

• SEKMADIENĮ-
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENI

................... 1 .. ........... .............-................................................................................ ............

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
v...........

JPOMIŲ ir nuolatinių

KAIMO PROGRAMŲ
'•tir rr n ~ 9:00 VAL- VAK-W. H. F. Ce —10:00 VAL. VAK.

— 7:00 VAL. VAK.

0

i,
•4. M». I

’t *•’.vMA Ai?- -1i ‘

GERB Naujienų •kaityto
jo* ir skaitytoj*) prašomi 
pirkinių reikalai* eiti 1 ta* 
krautuve*, kurio* •kelbiasi 
Naujieno**.
f.....................................................  —

—perfect 
for cooking!

Kraft American has a mellovv, 
full-flavored richness that makes
it perfect for 8andwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
thit American Cheeee to mėlt 
perfecdy.

HN : Pasveikinimai:
‘ i ■ li"i '<■

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JŪSŲ: .

•GIMINES, 
•DRAUGUS ir
• KOSTUMERTUS,

F NES JIE VISI SKAITO NAUJIENAS
\ . .
. pasveikinimai tilps DIDELIAME

KALĖDINIAME. NUMERYJE, KURIS IŠEIS

GRUODŽIO 24, 1 9 3 7

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

. J- ■ Į — ------ , ---—
............................     i* .

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti; 
kur galima nusipirkti jvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal $500 
ir klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bu, 
galima gauti. ■

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija jrengta pir
mos rųSles su moder
niškomis užlaidomis Ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas / garantuotas/ 

420 W. 63rd ST 
Tol RNG RRRR-KR40

4

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $19
PALAGUT PAGELBA SEfl

LIGONINĖJE _________
PALAGO PAGELBA 4 COrt

NAMIE už______________ C-U
EKZAMINAVIMAS C<f

OFISE ...........................
DOUGLAS PARK HOSPITAL J

1900 So. Kedsie Avenue
TeL Ltirndale 5727.

• R ĖST A UR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ, VALGYKLA 

750 We*t 31st Street '
A. A. NORKUS, Savininkas .

Tel Vletory M70

LEGION TAVERN 
GrovehilI 4568 

FAMOUS BERGfifOFF BEER 
Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 

ir užkandžiai. 
W. C. LUKAVB/Sav.



Penktadieniu gruo3. 3, 19Ž7

Iš Draugijų V eikimo i
t - * • B

Am. Liet Piliečių 
Pol. ir Pašalp. 
Kliubas

*r

12 war<fo kliubas veikia gerai 
ir nuolatos auga nariais

liūdna
kjiubo
kuris

Dariaus-Girėno
Chicagos Lietu4-

raportų paaiškė-

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Politiškas ir Pasalpinis Kliubas 
12 wardo laikė 'savo mėnesinį 
susirinkimą lapkr, 21 d, 

. •*

Jame buvo pranešta 
nariams žinia, kad mirė 
narys Stanley Butkus,
buvo su visa ėirdžia kliubui at
sidavęs ir daug jame darbavosi. 
Nariai jo atmintį pagerbė at- 
sistęjlmuč Velionis taipjau pri
klausę prie 
Posto 271 ir 
Vių Draugijos, f ’ ♦’»'.*• * « ’.z ' f'

Iš valdybos 
jo, kad kliubas nepaprastai au
ga nariais ir finansais ir, kaip 
išrodo, šie metai bus sėkmin
giausi kliubo darbuotėj. Ba
liaus komisija irgi pranešė, kad 
balius davė didesnį pelną, ne
gu kiltis1 kitas balius kliubo is
torijoje. 2

Nors kliubas ir yra didelis 
tečiaus ligonių yra tik’ vienas, 
būtent Aleksandras Valiulis, 
kuris guli kauiitės ligoninėj 
Ward 23. Kam laikas leidžia, 
malonėkite aplankyti ir palinks
minti ligonį.

• Nutartą, kaip kitais metais, 
taip ir šiemet rengti 'bankie-

.—,—

•Korespondentas

4

LOVELIS
i

BUŠMA 
Wis ’ z. 
šiuo pasauliu 

ryto,

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

• landą ryte,. 1937 sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Raseinių apskrity ir parap,, Kačakaučyznų palvarkę.

Amerikoj išgyveno 30 metų
Paliko dideliame nuliudimę. moterį Prancišką (po tėvais Ali- 

Jošytę), supu Joną, 2 dukteris; Oną ir Stanislavą; brolį Juoza- 
■ pą ir brolienę Agotą Ivaųauskius ii’ šeimyną; sesers dukterį 

Petronėlę ir Antaną Rapolus, Antaniną ir Antaną Murdokus, 
sesers sūnų Vincentą Jankauską, 2 švogerius Juozapą ir Pran
ciškų Jančauskįus to šeimynas, pusseserę Petronėlę Jančauskai- 
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 Kiselienę ir 

. gimines. • . , ’ j

Priklaus^ prie Jaunų Liet. Taut. Kliubo, Illinois Liet. Pa- 
šelpos Kliubo ir Saldžiąusios. Širdies V. J. Draugijos.

Kūpąs pašarvotas randasi 918' W. 34th St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, Gruodžio 4-tą d., 8-tą vai. išryto 

iš namų į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje atsibus gedulin- 
, gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į švx Ka

zimiero kapines. ' '
Visi a. a. Jono Ivanajisko gimines, draugai ir pažįstami esat 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
• kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą^ Nuliūdę liekame,

Moteris, Sūnūs, Dukterys, Brolis, Broliene, Tetos ir Giminės.
. Laid. Direktorius A. M. Phillips, ? ei. BOULEVARD 4139.

IŠ SKUDURŲ PADARYTA KALDRA

GRANDMOTHER S PRIZE PATTERN 1458
No. 1458—Gražiu dezeniu pasiūta kaldra. Galit suvartoti 

senus skudurus šiai kaldrai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

tą pęsitikimui Naujų Metų. Į- 
žanga bus 50c su valgiais ir gė
rimais/ nes bankietas ruošia
mas ne pelnui, o pagerbimui 
naujų narių ir artimesniam su
sipažinimui visų kitų narių. 
Taipjau liko nutarta paryti 
kalendorius 1938 m. Bus pro
ga biznieriams pigiai pasigar
sinti visiems metams.

Baigiant susirinkimą pirmi
ninkas J. Svitorius pranešė, kad 
jis dai/giau nebekandidatuos į 
kliubo pirmininkus. Tai 
nemažas kliubui smūgis, 
dabartiniu laiku kliubas 
dariai dirbo Su valdyba, 
dabar vėl kliubui tenka 
rūpinti apie išrinkimą 
nuoširdžiai kliubui atsidaviVsio 
pirmininko.

Priešmetinis kliubo susirin
kimas įvyks gruodžio 19 d. Jis 
bus šaukiamas atvirutėmis,

—Paul J. Petraitis,

irgi 
nes 

soli- 
Tad 

susi-
naujo

rašt.

Po Laisvamanių 
Konferencijos— 
Bankietas — Šokiai

ROSELAND—Nors jau bu
vo rašyta, kad Liet. Lais. Eti
nės Kultūros Draugijos bend
ras suvažiavimas įvyks 4-5 dd., 
gruodžio, beit vis surandama 
kas nors naujo. Štai, rengimo 
komisija praneša, kad šeštadienį, 
4 d. gruodžio, nutarė po pirmo

posėdžio turėti ir šokius, kad 
visį butų patenkinti.

Kai posėdis pasibaigs, tai 
vieni eis prie bankieto, o jau
nuoliai galės sukt p,et iki 2-ros 
y. nakties. Muzika bus Leščiaū- 
sko, kurių šokėjai taip mėgsta, 
o įžanga, rodos, bus labai pri
einama—tik 20c. v

—rStepukas

Iš 12 Wardo 
Demokratų 
Veiklos

Lapkr. 10 d., Jono Yuškos 
svetainėje įvyko 12 wardo Lie
tuvių Demokratų organizaci-i 
jos susirinkimas. Kadangi tai 
buvo pirmas po vasaros atosto-. 
gų susirinkimas, tai jis buvo: 
skaitlingas ir jame įsirašė ne
mažai naujų narių.

Pirminiu kid Yųškai atidarius 
susirinkimą buvo 
raportai; kurie 
kliubas sparčiai 
ir finansais.

išklausyta 
parodė, kad 
auga nariais

uzgyre orga-Teisėjas Zuris 
nizacijos veikimų ir pasižadė
jo atsilankyti į kiekvienų su
sirinkimą, taipjau, reikalui es
ant, padėti organizacijos na
riams.

Jei lietuviai daugiau domė
sis veikimu ir skaitlingiau lan
kys susirinkimui, tai bus ga
lima pasikviesti ir augštesnius 
politikierius ir reikalauti dau
giau darbų 12 wardo lietuviams. 
Tuo tikslu tapo išrinkta organi
zavimo komisija, kuri stehgsis 
suorganizuoti bent 2,000 šię 
wardo lietuvių.. Su tokia orga
nizuota jėga ^bus galima daiv- 
giau atsiekti. Tad visi piliečiai 
kviečiami rašytis į 12 wardo 
Lietuvių Demokratų organiza
ciją:

Nar
to jų 
Petrą 
šeše
to jų 

randasi

JUOZAPAS 
Racine,

Persiskyrė su 
Lapkr. 30 d. 6:00 vai.

’ 1937 m. sulaukęs 52 m. (Ame
rikoj išgyveno 35 qi.) Paliko 
dideliame nuliudiiųe- moterį 
Jųlioną po tėvais Daugėlaitę, 
du sūnūs:. Petrą ir Edvardą; 
seserį Oną ir jos vyrą Joną 
Viežauskįus ir jų 2 sūnūs ir 
4 dukteris; 3 pusbrolius: Ig: 
nacą ii’ Vincą Lenkauskius ir 
jų šeimynas ir Bronę Piepolį 
2 pusseseres Kazimierą 
kienę ir F. čajauskienę 
šeimynas ir švogerj 
Paugielą Amerikoje, dvi 
ris Izabelę ir Bronislavą 
šeimynas Lietuvoje. x 

Kūnas pašarvotas
Beffelo koplyčioj, 6th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
10-tą vai, iš ryto, bus nulydė-r 
tas j šv. Kryžiaus kapines zbe 
bažnytinių apeigų.

Visi a. a. Juozapo Bušmo 
giminės, draiugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

• -jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą Nuliūdę lieka
me: Moteris, Sunai. Sestio,

Švogeriai ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra- 

ius Beffel.

JONAS KASO! ŪKAS
Ęersiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 30 d., ’8:30 vai. ryto, 

• 1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, Kędąipių ap
skrity, Yoąvainių parap., Šingalių kaime..; ; .>

Amerikoj išgyv^io 26 metus. .
Paliko dideliame nuliudimę ihoterį EJeną (po ĮeVais Amh^O; 

Z’^nas), 2 dukteris: Juzefą ir Eleną; seserį Antaniną ir švogerį 
Kazimierą Kuprius ir šeimyną, švogerį Jurgį. Ambrozuną, bro
lienę Zofiją Piliponienę, pusseserę Marijona Kaveckienę, 3 pus
brolius Joną ir Pranciškų Numeikius, ir Joną Navicką, pusse
serę Nastaziją Bagdonienę ir jos šeimyną. . pusseserę Antaniną 

^Adomaitienę ir jos šeimyną Grand Rapids, Mięh, ir kitas 
gimines. Lietuvoj pamotę Petronėlę , Kasčiuktenę,, brolį kunigą 
Di\ Petrą Raščiuką (Yosvainių parap. Klebonas), 3 seseris— 
Apoloniją Briedienę, Marijoną Frederįck ir Juzefą Kasčiukai- 
tę (Franeijoj), uošvienę Juzefą Anjbrožųnas iit brolienę .Adela. 
Manelgiehę to gimines. j'’.

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos J Lietuvių Keistu
čių Pašalpos KliubO ir Saldžiausios širdies V J. Draugijos.

Kūnas pašarvotus randasi 4158 So. Ųampbell Ąve. Tel, Virgi- 
nia 1394. ' , ‘ > 2,;

Laidotuvės įvyks šeštadienį, Griiodžio 4-tą <lieną, 8-tą valam 
dą iš ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos1 pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nulydėtas . į švr Ęažimiero kapines.

Visi a. a. JONO RAŠČIUKO giminės, draugai ir pažįstami 
esat 'nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, - • ' 1 '
Moteris, Dukterys, z Sesuo, švogeriai, Brolienes ir Giminės.' 

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius A. Masalskis, 
Tel< Boulevard 4139. . .. " < ■

į Talką Vyrų Chorui
--f■ zuikių, raudoną lapę ir, maga- Į CLASSIFIED ADS. j

V»——      I »ii. >i i n '

Jonas Rukštala
Dar jaunas, bet patyręs vai

dintojas. Jis:/* mielai apsiėfnė 
pagelbėti.; c Chicagos Lietuvių 
Vyrų Chorui '.vaidinti komedi
jų “Gavau žmoną”, kuri bus 
statoma gruodžio 5 d., Ctyca- 
gos Lietuvių Auditorijoj.

Pradžia 6 <vąl. vakare.

Su Gruodžiu Praside 
da Priešmetinių Su- 
sirinkimiĮ Sezonas
šįvakar Raudonos Rožės Kliubo 

susirinkimas

CICERO.. -Su šiuo mėne
siu prasideda priešmetiniab '-su
sirinkimai. Tai svarbus momĮen- 
tai organizacijoms. Daroma 
įvairus nutarimai, renkama 
viršininkai sekantiems metams 
ir t. t. ./{ ,vbi> <

šiandien/ įrifbdžio 3 d., įyyks 
priešmetinis ’^sirinkimas Rau
donos \ Rbž^ 1 klitibo. Nariai 
yra kv’iėčiaip^isli^kais, tad fiė- 
ra abejonės/(kad jie susirinks 
skaitlingai. Po susirinkimo, 
kaip' ir ’ kiekvienais metais bus 
alaus ir ..iižtoadžiu — dovąnų 
iš kliubo iždo. Tai užbaigimui 
metų. • ?

Pasisekė medžioklė
> . .• : - >< • <f "i-.

> Alex Tamoiiunas, 1447 South 
49th a'venuė, taverpo savinin
kas, šiomis dienomis buvo me
džioklėje, net /Minnesotos va'L

Siunčiam Gėlės 
Telegramų į 

____ _____ > ‘Visas Pasaulio
. KVIETklNlNlKAS

Gėlės Vestuvėms^ Bąnkietams 
ir Pagrabains.

3316 So. Halsted Street
Tel< BOULEVARD 7314

.......................  . ........

Urba Flower Shoppe
Geię$ Mylintiems—Vestuvėms 
—Bąjįkietanis—• Laidotuvėms— 

Papuošimamb
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

ryčioms, didelį briedį. “Ot, tai 
bent laimė”, sako Tamoiiunas 
pasididžiuodamas. “Jus manėt, 
kad tik p. Shametas moka nu
galabinti gyvūnus. Aš irgi gar 
liu.” Tas* tikra tiesa. P-as Ta-' 
moliunas, be abejo, kels 'didelę 
party. Busiu ir aš. —D,

Laimėjo SLA 109-toj 
ir 226 Kuopose
Laimėjo ir Kiti Dabartinės Pil

domosios Tarybos Nariai
SLA prezidentas F. J. Ba- 

gočius* iždininkas K. P. Gugis 
ir visi kiti dabartinės Pildomo
sios Tarybos viršininkai laimė
jo nominacijas SLA 109-toj e 
ir 226-toje kuopose. Tų kuopų 
susirinkimai įvyko trečiadienio 
vakare.
SLA 109-tos kuopos rezultatai 
buvo sekami:

Į Prezidentus Bagočius—9
Į Vice-Prez. Mažukna—9
Į sekretorius Vinikas—7
Į iždininkus Gugis—10
Į Iždo Globėjus Mikužiutė— 

9; Mockus—8
J Dr.-Kvotėjus Dr. Staneslovv

balsai

Jurge-

i'. ■

SLA 226-tOje kuopoje 
pasidalino sekamai: . ■ • •_

Bagočius—44
Mažukha—42
V i ni kas 29
(Taipgi į sekretorius
liūtė’—3; Miliauskas—3; An- 
džiuląitė—3) ■
Gugis—40 . ' 
Mikužiutė—36
Moekus-^-33
Dr. Steneslovv—27 
(il)r. Montvid—5; Dr, Biežis

Abiejose ktiopose kiti kan
didatų ’šąVšlšfai gavo po vieną- 
du balsu. / E. M.

Iš 208-tos 
SLA. Moterų 
Kuopos Veiklos
Pildomos Tarybos Nominacijos 

Kuopos Valdybos Rinkimai 
Metinis Parengimas

Pasirodo, kad kai veikiama 
ir reikia dalyvauti svarstyme 
organizacijos svarbių reikalų, 
tai 208 SLA 'Moterų Kuopos 
narės susirenka^ gana skaitlin
gai. Taip buvo ir trečiadienio 
metiniam susirinkime, kuris 
įvyko vidurmiestyje, Bismark’o 
viešbutyje.

Svarbiausi punktai šio susi
rinkimo buvo 1) rinkimas kuo
pos valdybos; 2)v Pildomos Ta
rybos nominacijos ir 3) Mėti
nio parengimo reikalas.

Visa praeitų metų - kuopos 
valdyba, kuri susideda iš: 
Dr. S. šlakis—Prezidentė 
Dr. E. Sutkauskas-—Vice-prez. 
Vanda Hyanskienė—Protokolų 
raštininkė
Aleksandra Stanish—Finjansų 
raštininke
Juzefina Norkienė—Iždininkė 
Irene Brenner—Iždo Globėja 
Faustina Tulien—Iždo Globėjo 
Adelė Misčikaitienė—Korespon
dentė 
liko vienbalsiai išrinkta sekan
tiems metams. Į 6lto Apskričio 
atstoves išrinkta: Ponios Kenu- 
tienė, Misčikaitienė, šolienė, 
Varašienė

Pildomos Tarybos nominaci
jų reziritatai buvo, sekamį:
PrezJdentas—

Laukaitis-—27
’ • ' ■ "f '

Bagočius—4

Vice-Prezidentas-
Bukšnaitis-J-28 
Mažiukna—3

t

Sekretorius^
< . _ • • ♦ '

Vinikas—31

Miscellaneous 
{vairus

Tel. Victory 4965 
STpGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, tąipgitdirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3216 So. Halsted Stieet

, Furiufihed Rooms
RENDON 4 KAMBARIAI šviesus 

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

RENDON KAMBARYS didelis, 
šviesus, apšildomas prie mažos šei
mynos. Tel. Grovehill 3825.

For Rent
- RĘNDON apšildomas kambarys— 
karštas vanduo kasdien.

3400 So Lowę Avenne 
Yards 2Š87.

RENDON KRAUTUVĖ 4 kam
bariai $30. 1983 .Canalport Avė.
4 kambariai — 552 20th Place, $7.00 
.—4 kambariai prie 925 18th Place 
$9.00. Frank Janata and Co., 4257 
Cermak Rd. Lawndąle 4949 •

WANTED TO BENT
• NORIU RENDUOTI medinį Sto
rą apie — 20x30 pėdų arba šiaip 
vietą tinkamą dėl kabinėtų išdirbi
nio. Renda apie $15.00 į mėnesį.
John Dapkus, 30 S.' Halsted St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS VYRAS indų plo
vėjas, patyręs — pastovus darbas.

MODERN LUNCH, 
..3480 Archer Avenue.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Iždiniu
“rr -n

G ūgis—16 
Trečiokas—13 
Račiūnas—2 
9—Casper
Iždo Globėjai—
Mockus—29

Kerše vikius—23
Mikužiutė—7

. Pivariunas—2 
Stanislovaitis—1

Daktaras Kvct—
Biežis—24
Stanislovaitis—6
Graičiunas—1
Kaip per daugel metų pra

eityje, taip ir šįmet, 208 kuo
pa rengia ypatingai gražų me
tinį pokilį._ Šio parengimo ko
misija susideda iš pp. Byans- 
kienės, Tuiienės, Naikelienės, 
Brenner ir p-lės Stanish ir jos 
šiame susirinkime jau4 išdalino 
bilietus baliui —' “Valentine 
Dance” ir įvyks “Blue Ball- 
room” Auditorium viešbučio, 
12 d. vasario - mėnesio, 1938 
metais. Ponia Tulienė, rapor
tuodama apie eigų šio parengi
mo, prašė, kad visos narės dirb
tų kiek galėdamos, kad šis pa
rengimus duotų kuopai naudos 
ir visiems atsilankušiems pa
siliktų atmintinas ilgai, ilgai. 
Tad, neužmirškite pasižymėti, 
Vasario 12 d., 1938 metų kaipo 
208 kuopos dienų. Ir yra geis
tina, kad kitos draugijos ne
rengtų ; parengimų toje pačių 
dienų, Įiet kad visi dalyvautų 
kartu4 šiame 298rtos kuopos 
parengime.

—Ne Korespondentė

Sutaikė busų 
darbininkų

šešias dienas besitąsęs Grey- 
hound busų darbininkų strei
kas liko sutaikintas. Darbinin
kai laimėjo mažą algų pakėli
mą, bet neišgavo pripažinimo 
unijos.

Furniture & Fktures
llakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIŠE
RIUS 1937, .visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerjus dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirgsi- 

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

CALumet 5269.

te

Automobiles
PARSIDUODA^ TROKAS, mažai 

vartotas — pigiai dėl priežasties 
mirties — tinkamas dėl anglių ir 
Ičdo išvežiojimo.

BLĄUZDYS GARAGE
4316 So. Western Avenue

jo usnies s Ciiances
laiuaumui isiauiai

visi nauji elektriKinitfi 
pigi—trys kšm-

PARDAVIMUI VALGOMŲ DAIK
TŲ KRAUTUVE — daroma geras 
biznis 
įtaisymai — randa pigi—trys kšm- 
oariai gyvenimui, štymu šildoma — 
parduosiu pigiai dėl mirties mano 
vyro Edvardo čepuno. Man du biz
niai perdaug prižiūrėti.

SUTANA CKPUUENĖ, 
1514 W. 87th St, Chicago.

PARSIDUODA TAVERNAS —ge
ras biznis. The Brown Derby, 3353 
West 63rd St.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
GROSERNĖ su namu ar atskirai 
arba mainysiu į taverną. Rašykite, 
Naujienos, Box 753. 1730 So. Hals
ted St.

PARSIDUODA TAVERNAS—Biz
nis išdirbtas per daug metų — pi
giai — priežastį patirsite ant vietos.

715 West 120th Street.

PARSIDUODA TAVERNO BA
RAI, gerame stovyje, nebrangiai.

733 West Ibth Street

iveai įstate Tor bale
taniai-Žeme Pardavimui

• PARSIDUODA 2 aukštų muro na
mas. z po b Kambarius. 2 automo- 
omų gai ažas. karštu vandeniu Šil
dymas. .Ką tunte mainyti? Groser- 
nę, auvomoii), etc.----- 5 kambarių
eottage, kaina $1800, įmokėti $800 
ridens lotas.

Z. 3. „MiCKEVICE AND CO. 
. 6816 ao. Westein Avenue 

Hėmlock 0800./ .

DIDŽIAUSIAS BARGDNAS MAR- 
QUETTE PARKE

Parsiduoda 3 storų apšildomas 
muro namas, išrenduotas iki 1942 
metų; rendos neša $1600.00 į metus, 
o išlaidų tiktai $260.00. šis namas 
turi būt parduotas į trumpą laiką 
už pusę kainos kiek dabar kainuo
tų pastatyti. Tik pagalvokite! Jei
gu Tamsta įmokėsite $3<i00.00, gau
site ’gny no pelno į metus $1020.00 

. taip, kad į 3 metus gausite vislus 
savo įdėtus pinigus ir turėsite 
mą, ant kurio visada galėsite 
dirbti keletą tūkstančių dolerių 
platesnių žinių pašaukite arba 
vykite J. FAKEL.

GENERAL BU1LDING 
CONTRACTOR,

2502 W. 69 St. Tel. Gi^vehlll
Taipgi aš statau visokios rųšies 

naujus namus ir darau visokį taisy
mą ant namų. Reikale pašaukite.

na- 
už- 
Dėl 
ma-

0306

PARDUOSIU SAVO' gražios me- . 
džiais apsodintas namų pareituves; 
50x248 prie peivyto kelio — tiktai 
$800—-lengvus terminai. Kreiptis
Naujienos, Box 750.

beis-
4257

$400.00 rankpinigių 1983 Canal
port avenue, kampas, bizniąya nuo
savybė: krautuvė—3 flatai, ’
mentas. Frank Janata and CO., 
Cermak Rd. Lavvndale .4949.
-t.... . i

Farms for Sal#
Ūkiai Pardavimui

TURIU PAAUKAUTI savo vištų 
FARMĄ—8 minutės iki Clearing 
industrinio distrikto—turtinga juo
da žemė—tiktai $450, išmokėjimais. 
Kreiptis Naujienųs, Box 751.

JUS GALIT 
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT 
SAVO BARGENUS (

NAUJIENŲ
GARSINIMUS
VISI SKAITO.;.

v< PAŠAUKIT MUS TUOJAU

GANAU 8500 -
Moju apgarsinimų fotoną 
prieinamos Ui na kari o ji- 
mn« dnndavne perą nuo
laidą.



Šįvakar J. B. Stilso- 
no Prakalbos 
Burinsko Salėje
Pirmadienį kalbės Roselando 

Darbininkų salėje
šįvakar (8 P. M.) Burinsko 

— buvusioje Meldažio salėje, 
2244 West 23rd Place, kalbės 

■J. B. Stilsonas, “Naujos Ga
dynės” administratorius, kuris 
dabartiniu laiku važinėja po 
Ameriką su prakalbų maršru
tu.

Kalbėtojas palies svarbiu‘3 
politinius klausimus, kurie in
teresuoja lietuvius.

Pirmadienio vakare jis .kai- 
bes Liet. Darbininkų salėje, 
Boselande.
\Westsidės prakalbose daly

vaus “Naujos Gadynės” Cho
ras,\ po Jurgio 'Steponavičiaus 
vadovybe.

’ < , (Sp)

Ryt Kupiškėnų 
Susirinkimas

Visi draugijos nariai yra pra
šomi ‘dalyvauti susirinkime, nes 
yra labai svarbių laiškų iš Lie
tuvos nuo Etinės Kultūros 
Draugijos, Kupiškio skyriaus 
sekretoriaus K. Iečiaus. Be to, 
rengimo komisija išduos pei ei
to Kupiškėnų vakarėlio rapor^ 
ta. Yra ir daugiau svarbių rei
kalų, kuriuos rJkiu' aptarti, 
tad visi nariai yra raginami 
dalyvauti. —Sekr. P. B.

Iš SLA. 36 Kuopos 
Priešmetinio 
Susirinkimo
Kuopos Finansų Sekretorium 

Išrinktas A. Kaulakis

Pereitų trečiadienį Liet. Au
ditorijoj įvyko SLA 36 kp. 
priešmetinig1 susirinkimas, ku
riame buvo nominuojama SLA 
Pildomoji Taryba ir renkama 
kuopos valdyba.

Nors kuopa yra didžiausia 
visame SLA, turinti apie 350 
narių ir prie jos priklauso žy
miausi Chicagos lietuvių inteli-

Kupiškėnų Kultūros Draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d., 
8 v. v., A. Zalubos bute, ties 
1819 South 50th avenue, Cice
ro, III.

gentai, bet kartu ji yra viena 
iš neveikliausių kuopų visame 
Susivienijime.

Kuopoj, kaip minėta priklau
so daug inteligentų ir gydyto
jų, betgi prieš pat nominaci-

jas buvo pakviestas kalbėti ki
tos kuopos narys, Dr. S. Biėžis. 
Kalbėjo jis apie širdį. Jį kuo
pos valdyba pakvietė grynai 
politiniais sumetimais, panieki
nant savo kuopos gydytojus: 
mat tuo norėta paagituoti už 
jo kandidatūrų i daktarus-kvo- 
tėjiiš, kurių stato dešiniųjų tau
tininkų frakcija.

Atlikus- eilinius kuopos rei
kalus ir Dr. Biežiui pasakius 
trumpų prakalbėlę, eita prie 
lominacijų. Nominacijos į SLA 
Iždininkus didelę daugumų bal
sų gavo adv. K. P. G ūgis, bet į 
kitas vietas laimėjo tautinin- 
čų-fašistų sąrašas.

Renkant .kuopos valdybų iš
ėjo netikėtinumų. Pirmiiiinku, 
aklamacijos budu, išrinktas se
nasis, A. Zalatorius. Vice-pir- 
mininku, dabartiniam Vice-pir- 
mininkui atsisakius, tapo iš
rinktas V. Andriulis.

Priėjus prie rinkimų finansų 
sekretoriaus, dabartinis sekre
torius J. Balchunas pareikala
vo didesnio atlyginimo už savo 
sunkų ir atsakomingų darbų. 
Vieton dabar gaunama $90 į 
metus, jis • pareikalavo $120 ir 
kuomet kiti sutiko tų darbų 
dirbti už $100, tai p. Balchuno 
reikalavimas liko atmestas ir 
jo vieton finansų sekretorium 
liko išrinktas A. Kaulakis.
5251 S. Halsted St., kuris gaus 
$100 metinės algos. Kiti vai-

PAS ULINIAI NU
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NUSILEIDO 420 PĖDŲ GILUMON. — Max E. Noll, 
27 m., iš Milwaukee, Wis., narūnas, kuris naujos rūšies 
narūno “siutu”, nusileido 420 pėdų gilumon Michigan 
ežere, tuo nustatydamas gilumo rekordų dėl tokids rū
šies narūnų “siutų”. “Siutas” yra aprūpintas deguonib 
ir heliumo dujomis, kurios. sumažina vandens spaudi
mų. Tokis įrengimas galbūt bus naudojamas, jr bandant 
pasiekti vokiečių paskandintų laivų Lusitania, kuris ve
žėsi daug aukso.

Anna Ung^arsky, 18 m., 
atvažiavo iš čechoslOvaki- 
jos į Apierikų pas savo se
serį Mrs. Helena . Zuravįns- 
ky. Bet jai teko užkliūti 
Nęw Yorke, kadangi ikišiol 
nepasisekė surasti jos se
serį.-

Daug žmonių 
užmušta nelaimės 
su automobiliais

Užvakar^ ir vakar įvyko tas jo paslydusiam automd- 
duug nelaimių siLautomobi- įvažiavus į geležinkelio 
liais, kuriose pemažąi žmonių patjpę

| Martin Budnick, 73 m., liko

'. Pėhktadienis, gruod. 3, 1937 

ley Avė., kuris ‘buvo sužeistas §................................................................................aiimniiutaiiuniuiiianiuuiuiirB

GERIAUSIA
jo automobiliui susidūrus^ su 
kitu automobiliu ir įvažiavus 
į gatvekarį;,

William Deutscher, &0 m., 
2317 Lestėr Avė., liko užmuš-

užmušta ir sužeista,
.4,4 j T-Cy ■ - i

Jay Kling iš Oąk Bark ir jo automobilio suvažinėtas ir už- 
’žmona liko užmušti ties Bloo- muštas prie savo namų 2125 
mington, paslydusiam trokui N. Lockwood Avė.
įvažiavus į jųi automobilį* ! Auguąt Witt, 73 m., OakFo- 

Louis' Mondo, 50- m., 3638 ręst prieglaudos įnamis, liko
W. 65111 Pli, liko 4užmuštas, užmuštas automobilio einant 
kada jo paslydęs, automobilis keliu netoli prieglaudos.
prie 63 ir Paulina gatvių pa-1 ----- ------—
teko tarp dviejų, gatvekarių ir žiemių PoliaUS 
liko visai sumaltas. ri^i • •

Earl Bournė, 30-m., 6744 UzkanaVimaS
Wentworth Aye., liko užmuš-;
tas, o jo brolis ir draugas liko1 Visiems šiandien yra žinoma, 
sunkiai sužeisti automobiliui kad žiemiM P°lius jau nebepi- 
įvažiavus f “saugių salų” prie slaptis, jau ir tenai žmogaus 
Michigan ir Cpngcess gatvių. Jbuta- Tai^» kas dėjosi tam to-

švr Kryžiui^ Jį^oninėj mirė '
gatvekarių y kdhįt^bnus Edr galej
ward P. Wirges, 42 m., "Ii
W. Marąuette Rd., kurį sųva-

žmona liko užmušti ties Bloo- muštas prie savo namų 2125

DOVANA
NAUJIENŲ

PRENUMERATA
Užkariavimas

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

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

limam krašte, kaip žmogus n li
jo tas gamtos galybes, šian- 

714 d ien galima pamatyti fi’moje 
ir nors tų menkų valandėlę per- 

žinėjo automobilis gale gatve-'gyventi tuos taip jaudinančius 
karių linijos prie 63 ir Ceht- gyvenimo įvykius.
ral Park Avė. .

Ligoninėj mirė ir Petcr Fc- 
doronka, 28 m., 5015 So. Sec-

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

IŠPILDYKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIENDIEN

dybos nariai pasiliko senieji.
Šiame susirikime taipjau 

tapo išrinkti ir delegatai į SLA* 
6 apsk. —K. B.

Veikalas pavadintas “Ark’.i-. 
ko Užkariautojoj, — įspudin-, 
gas, vertas kiekvienam pama-; 
tyti. Eina Šono,tone teatre, 66 
East Van Buren st. (Skelb.) a 

S 
g 

Garsinkites “N-nose” I
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NAUJIENOS,
1739 So. Hhlsted Street, 
Chicago, Illinois.

Aš čia prisiunčia už

tams. Pradėkit siuntinėti 
šituo adresu:
Vardas ..............................

Naujienų prenumeratą visiems me

nuo dienos

Adresas
■ ■■<1111 (III ■lllll ■1111111111 III ■ luitui inillllllllllUIIIKIIKIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUOO'IKIIIKIIKIIIIKIKKIlIlUlllll UI |<|(^
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KORNŲ KARALIUS. — William H. Cury iš Tip- 
ton, Ind., kuris su savo Yellow Dent kornais jau antrų 
metų laimėjo komų karaliaus titulų dabar laikomoj 
Chicagoje gyvulių, grudų ir pašaro parodoj.

JAUNAS JOJIKAS. — 
Kenneth Graliam yra dar J 
tik 3 metų amžiaus, bet ar
kliais • jodinėja kaip senis. 
Jis savo' gabumų jodinėti 
rouo gyvulių parodoje ir 
yra labai mėgiamas publi
kos. Dalyvauja gi jis Gra
bam Western Riders tru-z 
Pšje. ' • .

t
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As "&Rčiai 
JETŪVIS. —

- PASM 
DĘTRO 
Toriy ęKHatoris iš' Detroi
to, kurį fęderalinis teismas 
paspierkė įnirčiai už nužu
dymų žmogaus laike plešL 
ino Chemical State'. . Bank, 
Midland, ’Mieli. Jo ' bendra- 
darbininkas Jack Gradey 
laikę plėšimo buvo nušau
tas dentisto Dr.y Hardy. Če- 
batprįs gi liko sužeistas ir 
bųndė pabėgti. Manydamas* 
kad į ju’Os šaudytą . jš pra
važiuojančio troko, jis nu-
šovę troko draiverį Porter. 
Už tų ir lapo pasmerktas 
mirčiai, pasiremiant pirmų 
kartų pritaikintais federa- 
liniais įstatymais. Kadangi 
Michigane nėra mirties bau
smės, tai Chebatoris buš pa
kartas liepos 8 d., 1938, fe- 
deraliniame kalėjime.

I aUME.NaUJIENŲ Foto]

Harry. Dwyer, kanadietis 
amatorįus “kaubojus”, ku
ris kartu su. Henry Lorenz 
bandė apiplėšti Southern 

? jA^Pacifię traukinį. Nors jie 
; A nušovė konduktorių, bet ki- 

' ti pasąžfetiai juos z suėmė, 
sumušė Ir atidavė pusgy
vius Deining, N. Mex., poli- 
c‘Jai* I

PRIŽADA KOVOTI GEMBLERIUS. —Prokuroras Thomas J. Courtncy (dešinėj) 
ir pulk. A. A. Spragile, Chicagos prekybos buto bankiete, kuriame prokuroras 
Courtiley griežtai pasmerkė miesto ir kaifhtės administracijos ir politikierių ry
šius su piktadariais ir gembleriais, ir pasižadėjo visomis jėgomis kovoti gcmblcria- 
vimo urvus ir neleisti gembleriams užvaldyti Chicagos mięstų.

<r [ACME-NAUJIENŲ Foto)

Mūviu aktorė Virginia Bruce, buvusi ketvirta žmona mirusiojo John Gilbert 
ir direktorius J. Waltęr Ruben,/kurie ketina susituokti gruodžio 18 d., jos tėvų 
Earl Briggs namuose. •




