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Prižadėjo šąlies biudžetą 
subalansuoti

NEPAPRASTA KONGRESO SESIJA 
SUSIRENKA PIRMADIENĮ

Valdžios išlaidas sumažins $700,000,000 
Maips

Taksų gyyentojąms nedidins
. NEW YORK, N. Y., lapkri
čio U. — Kalbėdamas draugi
jai The Academy of PoliticaĮ 
Science trečiadienio vakare. 
Jungtinių Valstijų iždo sekre
torius Morgenthau užtikrino 
klausytojus, kad šalies biudže
tas bus subalansuotas sekan
tiems metams. Valdžia huka- 
pos išlaidas tikslu atsverti ne- 
dateklių dėl biznio kritimo.

Tokio “pumpavimo” pinigų, 
koks daryta keletą metų at
gal bizniui ir pramonei gaivin
ti, nebebus. Morgenthau kvie
tė biznierius kooperuoti su val
džia šių dienų sunkumams 
įveikti.

Valdžios pajamoms ir išlai
doms subalansuoti iždo sekre
torius pramato sumažinimą iš
laidų bent $700,000,000 busi-

miems fiskaliams metams. Iš
laidų kapojimas teks labiausia 
vykdyti vieškelių, pašalpos ir 
viešųjų c|arbų srityse, taipgi 
pagalbos teikime irkinihl^ams.

Taksų nekels. •»
T&čiau, pareiškė Morgen

thau, valdžia neleis nė vienam 
badauti. O ir neišsižadės ji pla
čiųjų,, reikalingų šaliai projek
tų..,

Morgenthau pabrėžė, kad1 
Roosevelto vyriausybė praeity
je nemėgino biudžetą balan- 
š'uoti, nes kovai su depresija 
teko daryti juo. daugiau išlai
dų — juo daugiau pinigų ša
lyje cirkuliuoti. Nors pastaruo
ju laiku atrodo, kad biznis at
slūgsta, bet pareiškė Morgen
thau, aršiausias pavojus jau 
praėjo.

ŪKININKŲ KONFERENCIJOJE. I—Kai -kurie vadų, dalyvaujančių dabar lai- 
komoj Indįąnapolįs, Ind., kornų juostos ūkininkų konferencijoje. Iš kairės į de
šinę: Missourį gubernatorius Lloyd S'tark, agrikultūros sekretorius Henry Wal- 
lace, Indiana gubernatorius Clifford /Townsend, Iowa gubernatorius N. C. Kras- 
chel ir pirmininkas šiaur-centralinės; AAA divizijos Clyde Williams.

DIKTATŪRA VIEŠPATAUJA BRAZILIJOJE

Užpuolimas Japoni
jos lėktuvais

TOKIO, Japonija, lapkričio 
11. — Iki šiol žinios pasakojo 
apie japonų mėtymą bonlįų į 
kinų miestus. Bet ptaČjusj ket
virtadienį pačioj Japonijoj ki
lo alarmas, kai gauta praneši
mų, kad kinų bombonešis lėkė 
Japonijos link.

Kiti šaltiniai sako, kad ki
nai nutarė artimoj ateityje sių
sti lėktuvus atakoms pačios 
Japonijos, o ne viena japonų 
kariuomenės pozicijų Kinijoj. 
Kinų aiškinimais, Japonija ttv 
ri daugiau lėktuvų, tačiau vė
liausia gauti Kinijos bombone
šiai yra greitesni už japonų 
lėktuvus, o ir kinų aviatoriai 
geriau išlavinti nei japonų.

Japonai nušovė An
glijos laikraštininką

SHANGtHAI, Kinija, lapkri
čio 11. — Ketvirtadienį japo
nai apšaudė kinus, paskutinius 
pasitraukiančius iš Nantao 
apiėlinkės, Shanghajuj. Apšau* 
dymas ėjo pagal francuzų kon
cesiją. * / * • t ■ * •

Japonų kulkos pasiekė ang
lų laikraštininką/ Pembroke 
Stephens, kurs stebėjo apšau
dymą iš pastato francuzų kon
cesijoje. Sužeisti1 buvo du fran
cuzų tramvajau^ z tarnautojai, 
būtent A. L. Thiirvansky ir P. 
A’nelter, kurie stebėjo įvykius 
kArtu Stephensu. ’ /

Nepakęs svetimšalių 
trukdymo — įspėja 

japonai

Mūšių paliaubą 
minėjo

Popiežius naujus 
. kardinolus pa

skirs
VATIKANAS, lapkričio

— Popiežius pasirinko gruod
žio 13 dieną slaptam posėdžiui 
kandidatūroms į kardinolus ap- 
svarstyti. Gruodžio 16 dieną 
įvyks viešos ceremonijos ry
šium su tų kardinolų paskyri
mu.

11
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Geležinkelio nelai
mėje žuvo du

QUINCY, Cal., lapkričio Jll.' 
— Western Pacific geležinke- 

• lio traukinį ketvirtadienį IŠti-i 
ko nelaimė. Lokomotyvas atsi
mušė keniono uolą ir kartu su 
pašto vagonu nukrito į patvy- 
nusią Feather upę. Iš 150 trau
kinio pasažierių ne vienas ne
nukentėjo, bet pražuvo loko
motyvo ' inžinierius ir pečku-; 
rys.

WASHINGTON, < D. C., lap
kričio 11. —1 Ketvirtadienį mi
nėta 19 metų sukaktuvės nuo 
to laiko, kai buvo paskelbta 
pidžiojo karo mūšių paliau
ba. 1 * '
'■ .'V t , t . *•

Arlingtonų nacionaliose kapi
nėse, Jungtinėse Valstijose, 
minėjime dalyvavo preziden
tas Rooseveltas. Jis nekalbė-

Jo vietoj pašakė kalbą Da- 
niel Doherty, Amerikos Legio
no nacionalis ' komanduoto  jas. 
Doherty pareiškė, kad geriau
sias atminimas amerikiečiams 
žuvusiems Didžiajame kare, tai 
išlaikymas pastovios taikos.

Mūšių paliaubos diena miną* 
ta visoje šalyje. Minėta ji ir 
kitose šalyse. Ypatingai dide
lės iškilmės surengta Londone 
if Paryžiuje. - r

SHANGHAI, Kinija, lapkri
čio 11.
riuomenės dalys pasitraukė iš 
Shanghajaus. '

Iš kitos pąsęs. japonų vy
riausias karo vadas feen. Iwane 
Matsui pareiškė, kad jis im
sis griežtų priemonių linkui vi
sų, kurie kliudys japonų ope
racijoms, nežiūrint jų tauty
bės.

Šį pareiškimą generolas Mat
sui padarė admirolui Charles 
Little, Britanijos laivyno vir
šininkui ‘ Kini joj e.

Kitas panašus pareiškimas 
buvo padarytas, generolo Mat
sui- pąsijcalbėjime su užsienio 
korespondentais, čia jis vėl 
pasakė, ’ kad turėsiąs daryti 
“žingsnius”, jei svetimos val
stybės nerodys palinkimo ko
operuoti su japonais.

Jappnų kaltinimas yra, buk 
svetimšaliai nesilaiko neitralu- 
tno. Antra vertus, francuzų po- 
licija pripažino, kad būrys ki
nų per jos korocįoną jsiveržė 
į francuzų koncesiją. Policija 
tiesiog nepajėgusi sulaikyti 

, didesnio skaičiaus išsigandusių 
kinų.

Paskutinės kinų ka

Bomba apdraskė 
Dublino pašto 

pastatą
*.t ■ *.

ralio oro biuras šiai dienai 
našauja:

Bendrai giedra; kįlanti tem
peratūra, saulė teka 6:36, lei 
džiasi 4:83 valandą.

Ir Italija patruliuo
ja prieš piratus

♦ i _______ ___ _ 'V/'''

LONDONAS, Anglija, lap
kričio ii. — čia paskelbta, kad 
ir Italijos laiyai prisidėjo prie 
patruliavimo Viduržemio ju
ros prieš piratų laivus ir lėk
tuvus, kurie puol^prekybos lai
vus. Iš krfrto italai nesutiko pa
truliuoti dėl rusų priekaištų, kad 
tiė piratai tai ne kas kitas, 
kaip italai. Antra, jie nenorė
jo prisidėti dar dėl to, kad 
jierįs neduota lygybės su kito
mis valstybėmis patruliavime.

.............-r——

DUBLINAS, Airija, lapkri
čio 11. — Smarki ekspliozija 
minos, padėtos po karališku 
pašto pastato herbu, apdraskė 
pastatą. Herbas sudaužyta į 
šmotelius, apiėlinkės pastatų 
langai išbyrėjo. Panaši eksplio- 
žija apgriovė ir pastatą mies
te Belfast, kur buvo imami 
Anglijos laivynui jūreiviai. 
Manomą, kad ekspliozijos yra 
airių kerštas / anglams.

RIO DE JANEIRO, Brazili- 
ja, lapkričio 11. — Brazilijos 
prezidentas, Getulio Vargas, 
užkrovė šaliai savo diktatūrą. 
Pranešimai iš šalies gilumos 
sako, kad gyventojų nuotaiką 
rami. Razinai, teatrai, valgyk
los operavo biznius ir priėmė 
publiką rodžiusiu priprastą 
kasdieninę nuotaiką. Nesima
tė ženklų “r&rčliucijos”, kuriai 
“sulaikyti” Vargas pasiskelbė 
diktatoriumi. • '

Brazilijos 29 valstijų guber
natoriai atsiuntė Vargasųi pa
reiškimus ištikimumo. Jų ne
gavo diktatorius tik iš dviejų 
valstybių, buteįit Bahia ir Per- 
nambuco. •

. • I • >

Vargas paleido federalį par
lamentą ir valstijų legislatu- 
ras. Naujoji konstitucija įėjo 
galion tuojau, Vyriausybės ma
nifestas paskelbė, kad šalis pa
liaus mokėjusi valdžios skolas 
užsieniui. Naujoji Brazilijos 
konstitucija paskelbė panaikin
tus esant prezidento rinkimus, 
kurie turėjo įvykti sausio mė
nesi 1938 mėtų. Konstitucija 
suteikė pačiam VargasUi vy
riausią galią valstybėje.

Užsienio reikalų ministerija 
pareiškė, kad jogei Vargaso 
diktatūra nesanti susijungusi 
su Europos fašistais, ypač to- 
del/kad Jungtinių šiaurės Ame
rikos Valstijų prezidentas yra 
nepalankus Europos fašisti
nėms valstybėms. Bet kalbos 
eina, kad Hitleris ir Mussoli- 
ni tikrenybėje vadovauji Var- 
gasui. /.

Liberalai kongrese 
reikalauja didesnių 

išlaidų

Mark Twaino meda
lis MacDonaldui

ST. LOUIS, Mo., lapkočio 
11. —< ■ Ramsay MacDonąldui, 
buvusiam Britanijos premje
rui, kurs mirė porą diedų at
gal, tarptautinė Marko Twai- 
no draugija buvo paskyrusi 
1938 metų medalį u?ž pasižy
mėjimus kultūros darbuose.

• •

- Ramsay MacDonaldui, . i . • •’ • i r

Naujas pajamų tak
sų planas

WASHINGTON, d. C.,,lap- 
kričio 11. Valdžia šiuo lai
ku svarsto naują planą pajajnų 
taksams — income taxes/

Kaip žinoma, iki šiol pavie
niai asmenys, uždirbą iki $1,- 
000 metams, buvo paliubsuo- 
jami nuo taksų mokėjimo. Da
bar sumanymas yra paliuosud- 
ti nuo taksų mokėjimo tik to
kius pavienius asmenis, kurta 
uždirba ne daugiau,’, kaip $800 
metams. ? *

Iki Šiol nuo taksų mokėjimo 
paliu-ostfotoš buvo šeimos, ku- 
rių pajamos neviršijo $2’,5.00 
metams. Dabąr paliuosayimą 
nuo taksų šeimoms planuoja
ma apriboti \ $1,500 metams; ■ ■

WASHINGTON, D. C., lap
kričio 11. 
ną,> ateinantį pirmadienį, susi
renka speciali Jungtinių Val
stijų kongreso sesija. Vienas, 
svarbiausių bilių sesijai svar
styti bus įstatymo projektas 
aukštesnių algų ir trumpesnių 
darbo valandų labiausia išnau
dojamiems šalies darbiniu-' 
kams.

Sakytas .bilius buvo priimtas 
senate. . paskutinio j e kongreso 
sesijoje. Paskui republikonų ir

- Lapkričio 15 die

Wm, Green pas 
prezidentą

WASHINGTON, D. C., ‘lap
kričio 11. — Ketvirtadienį pas 
prezidentą Rooseveltą lankėsi 
•Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Willia.m Greeri.

lap- 
La 

kal-

WASHINGTON, D. C., 
kričio 11.* —/ Senatorius 
Follette (iš Wisconsino), 
bedamas liberalų kongresmanų
bloko vardu, pareiškė, kad val
džia turėtų skirti daugiau pi
nigų silpnėjančiam bizniui iš
judinti. ' \

La Follette rekomendavo pa
didinti sumas pinigų WPA pro
jektams, kad darbo galėtų gau
ti kiekvienas pajėgus dirbti as
muo. Jo rekomendacijos, nors 
jis yra prėz. Robsevelto šali
ninkas, skiriasi nuo iždo sek
retoriaus' Morgenthau prižado 
sumažinti išlaidas viešiemsiems 

y f

darbams ir žemdirbystei 1938 
metais $700,000,000 suma.

Vėl mėtė bombas į 
Nankingą

NANKING, Kinija/‘lapkričio 
11, — Ketvirtadienį japonų lėk
tuvai vėl puolė Kinijos sosti
nę Nankingą ir .mėtė 
į miestai Penkiolika 
dalyvavo užpuolime.

Kinai vieną 
Penki japonai 
mėje užmušti.

Shanghajaus 
pąąitraukus iš 
>€S, čia siautė

Japonų karo 
ghajuje leido
japonai užims tarptautinį kvar
talą, jei matys reikalą.

bombas 
lėktuvų

lėktuvą
lėktuvo nelai-

nušovė.

srityje, kinams 
Nantao apielin- 
gaisrai.
vadovybe Shan- 
suprasti, • jogei

Viesulas Filipinuose
MANILA, P. I., lapkričio 11. 

— Viesulas ketvirtadienio va
kare užgavo Manilą ir penkias 
Filipinų provincijas. Pirmieji 
pranešimai sakė, kad 5 asme
nys* užmušti ir dvidešimties pa
sigendama. Daug žmonių su
žeista.

t,> -X ' : \ \ Y? , .. r .

Prancūzas gavo No
belio dovaną

STOCKHOLM, Švedija, lap
kričio 11. —— Nobelio dovana 
literatūroje 1937> metais pa
skirta francuzų rašytojui Mar
tin Du Gard už veikalą “Les 
Thibaults”. t

pietinių valstijų demokratų 
bloko pastangomis jis sulaiky- 
fa kongrese. Ir šiandien prieš 
j j .varoma stipri, gausiai finan
suojama kampanija. Ar pa
vyks atžagareiviams bilių pa
laidoti, parodys ateitis.

Pagrindiniai biliaus reikala
vimai yra maksimum darbo 
laikas savaitėj 40 valandų, mi- 
nimum alga 40 centų valandai, 
šie standartai liestų tik tas 
pramones, kurios verčiasi tarp- 
valstijine komercija.

TARIASI DARYTI 
SPAUDIMĄ Į JA

PONIJĄ

tikslu taikyti, tikslu 
kinams ir japonams su
karo paliaubai. * 
iki šiol japonai konfe-

kodėl praėjusiame suvažiavi
me Amerikos Darbo Federaci
ja kritikavo Nacionalią Darbo 
Santykių Tarybą.

Be to, Green pareiškė, kad 
darbininkai rodo didelio prita
rimo minimumo algų ir mak
simumo darbo valandų nusta
tymui, bet statuto keliu vie
toj federalios tarybos, r

Katalonijos milicija 
sumušė fašistus
/ .• T-—“r

HfeNDAYE, lapkričio 11. — 
Ketvirtadienį Katalonijos mili
cininkai Ispanijoj, Aragono 
fronte, keliose vietose pralau
žė sukilėlių liniją. Milicininkai 
paėmė dvi svarbias fašistų vie
toves.

.Sukilėlių vadovybė pripažino, 
jogei vyriausybininkai darė 
puolimus, bet, žinoma, nugin
čijo vyriausybininkų laimėji
mus.

' BRUSSELS, Belgija, lapkri
čio 11. — Devynių valstybių 
konferencija susirinko Brussels’ 
mieste

' Green aiškino (prezidentui,' padėti 
sitarti 

Bet
renciją ignoravo. Todėl dabar
pradėjo reikštis nuomonė, kad 
rasi teks konferencijai liautis 
taikius ir imtis daryti spaudi
mą į japonus.

Privačiuose konferencijos 
dalyvių pasikalbėjimuose, ypa
tingai pasikalbėjimuose tarp 
Jungtinių Valstijų delegato 
Daviso ir Anglijos užsienio 
reikalų ministerio Edeno, ėjo 
pasitarimai dėl*-teikimo pagal
bos kinams, jeigu4 Japonija at
sisakys ’ priimti taikos pasiūly
mus.

Daryta 
valstybių 
priemonių 
mu. Eden
glijos kolonijų atstovais. ' Ta
čiau spaudimo priemonės, kon- 
feruotojų manymu, turėtų bū
ti tokios, kad neįveltų pagal
bos kinams teikėjų į karą.

atsiklausimai kitų 
delegatų spaudinio 
pavartojimo klausi- 
taipgi tarėsi su An-

Franco priėmė britų 
pasiūlymą

LONDONAS, Ispanija, lap
kričio 11.
vadas, generolas Franco, pri
ėmė Anglijos planų pašalihi- 
mui svetimšalių karių iš Ispa
nijos.

Franco paleido penkis Ang
lijos prekių laįvus, kuriuos su
kilėliai buvo užgriebę. z

mpanijos fašistų

Japonų admirolas mirė
TOKIO, Japonija, lapkričio 

11. — Ketvirtadienį mirė ad
mirolas Sotokichi Uriu. Jis yra 
vaidinęs svarbų vaidmenį ki- 
nų-jąponų kare 1894 metais ir 
rusų-japonų kare 1904-05 
tais. Sotokichi Uriu mirė su
laukęs 80 metų.

Laukta > viesulo Maniloj
V, - /

' MANILA, P. L, lapkričio 11. 
— Smarkus vėjai ir gausus 
lietus užgavo ketvirtadienį Ma
nilą. Audra nutraukė telefono 
ir elektros jėgos laidus, šie 
vėjai tai pirmi ženklai besiar
tinančio ‘ viesulo.

Dėl viesulo žuvo keturi 
žmonės

Žemė užgriuvo 400 
japonų mainierių
TSUMAGOJ, Japonija, lap

kričio 11. — Žemės slenkimas 
kalne Komenashi, manoma, 
palaidojo gyvus 400 japonų 
mainierių, dirbusių vario ka
sykloje. Kadangi susisiekimas 
su* jais buvo nutrauktas, tai 
iš karto nepatirta, kaip dide
lė katastrofa įvyko.

MANILA, P. L, lapkričio 11.
— Smarkus viesulas perėjo 
Eūzon salą. Dėl jo žuvo ketu
ri žmonės, dar pasigendamas 
dviejų. Viesulas išmetė į kran-< 
tą didelį prekių laivą. • 1

V . '■

GIMINĖMS
LIETUVOJ

* DOVANŲ 
A KALĖDOMS

Palinksminkit savo tėve
lius, sesutes, brolius ir -gi
mines. Pasiuskit jiems do
leri, kitą. Jus nepaliksit 
biednesni — o jiems jūsų 
dovana 'suteiks didelį 
džiaugsmą.

. Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrius pasiųs jūsų piųi- 
{jU8 su užtikrinimu pilno 
r greito išmokėjimo.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SI.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisas atdaras kasdien nuo 

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

1 vai. popiet.

■'■A.,'i



*

KORESPONDENCIJOS
■ * ,• rz * i * ' ■ .

11 »n n n • "■

PO KENOSHA K01.0M.IĄ PASIDAIRIUS
\ .. f* t. -t ’/

Trys kaimyryišfcos fcolonifos.-t-Kaip M&icagitečiai susiarti
no su artimų miestų lietuviais.—Veteranas vėikėjaš 
C. K. Braze.—Waukegam> veikėjai. - —.- - - -  •. J

Tas pat iY su p-nais Lauia'i- 
$.<. Ndrs jį* dar negalima prfc 
Skaityti prie senųjų kategorijos, 
bet . jau kultūriniam veikime 
daugiau pasižymi jų duktė Jeri- 
niė. P-nai* Malelos visada buvo 
ir dabar yra veiklus žindi) ės. 
Dabar ir jų duktė Bėrnice jaū 
padaugina veikėjų armiją.

žTŪk ne išimtis yra šū Kettoshri 
ir Raėine’u. čia meš Vėl užtik
si di'e da’u’giė.'u ir daugiau jau- 
nūolid, prisidėdančių prie kultū
rinio darbo.

Toš liėtūVių bolohijošė jau
nimui veikti gal it buvo per- 
siauri rubėži’ai. Vrirgu jie kada 
ir butų pripratę veikti mažose 
pašalpų organizričijose, kūr nie
ko žymesnio negali Atsiekti. Tad 
nėra ko abejoti, ka'd įtrauktas 
jaunimas prie Chicagos Lietu
vių - Draugijoj škyrity pasižy- 
mėš SaVo keikimu, lietuvių kūl- 
tiirin’ems tikslam^. Tuomet ne
reikės srive gązdinti jaunimo, iš- 
taiitėjimu ir skųstis jo neveik
lumu. Todėl vieni kitus geriau

(Tęsifiy's) ‘ ;
Waukeg£iL Kenosha ir RA- 

cine kadaise buvo labai toli nuo 
Chicagos. Taip toli, kad dažnai 
net rtfėiiesių mėnesius imdavo 
pasiekti spaudą bei pranešti,’ 
žinias apie kultūrinę veiktą ir 
bendrus tose kolonijose gyve
nančių lietuvių nuotykfus. Chi< 
cagos kultūrinio 4A^bo Atstovai 
irgi retai juos apIAtikydavo. Va
dinas, bendrai veikti, gėriau vie
ni kitus supranti buvo hefiria- 
noma's dalykas. Atrodė, kad šios 
lietuvių kolonijos lyg butų bu
vusios už tūkstančių mylių fino 
Chicagos. TikrAii jos buvo toli.i 
Priartėjo chicagieciams Wau- 
kegan, KeiiosbA ir Rafči'ne ttuo 
tada, kai tos kolonijAs Nau
jienos” ėmė laūkyti. Čia tuojau 
susirado ši Ai tai bendraminčių 
lietuvių. Liko dA'ugiau suartin
ti, daugiau pasitarnauta jų or
ganizacijų steigimui, žodžiu sa-; 
kant, “Naujienos” gerai atliko1 
ir toLau tęsia savo kultūrinę 
misiją po šias ir po kitas lietu-, 
vių kolonijas.

“Naujienų” dėka ir chicagie-- 
čiai geriaū pradėjo pažinti šių, 
kolonijų lietuvius, jų organiza
cijų veikėjus. Jaū tais lAikais 
visiems buvo gerAi žinomas Kė- 
nosha mieste Charles K. Braže.’ 
Tas energingos kupinas žm'Ogūs' 
be jokių pretenzijų rašė žinias 
“Naujienoms” ir uoliai veikė 
vietos organizacijos. Taip, daug 
laiko praėjo. Jau kone dvide
šimt metų p. C. K. Braze nenu-; 
sensta, nors jo plaukai ir ūsai 
jau gerokai pražilę. Mat, toks 
jau ženklas pragyvenusio ' 6^0 
metų žmogaus. Bet jokių vei-. 
kimo nusilpimo ženklų pas p. 
Braze pastebėti negalima. Jis iš
tisus vakarus praleidžia orga
nizaciją susirinkimuose. Štai 
jam prisieina net sunkieji dar
bai atlikti kultūrinių pYamog'ų 
rengime. Taip, mat, priprasta 
juo remtis, žino, kad jis gerai 
darbą atlieka.

P-nas C. K. Braze jautė, kad 
jo pareiga yra parduoti “Nau
jienų” škaitytoja'ms 
kolonijos lietuvių veiklą, 'i’ūo 
viskas ir baigdavosi. Bet vėliau
siu laiku “Naujienų” kultūrinei 
misijai stojo į talka trys, tūks
tančiai su viršum dhičagos Liė- 
tuvių Draugijos narii). Vatdy-, 
bos su Draugijos prežidentū; 
Julium Mickevičius priešakyje 
buvo sugalvota steigti šios Draū1 
gijos skyriai tūosie mie'štūosė, 
kur lengviau galima subendrinti, 
lietuvių kultūrinė veikla. Tad į: 
tą kultūrinio darbo žtemėtApį pa
teko Wankegan, Kėnosha if Ra- 
cine’as. Pradėjus bendrai veik
ti, ' šios lietuvių kolonijos liko 
chicagieciams 1‘Abai aYtimčs. Į- 
gyta daugiau vienminčių drAu-! 
gų tam darbui. Liko praplėsti’ 
rubežiai, kur visi lengviau ga
lės išsitekti, daugiau bendromis 
pajėgomis hūvėiteti savo labui,’1

Dabar kiekvienoj minėtų kd- 
lonijų žymiai‘padidėjo veikimas 
ir veikėjų ska'.čius padaugėjo. 
Juk nevisi ir jaunuoliai yra ūū’-i 
tolę nuo lietuvių kultūrinių dar
bų. štai veikėjų, armija ir WAū- 
kegane dabar yYa kulkas dides
nė. Jau ne kar’.ą buvo pam nė- 
tas vardas Zuzanos L. Gabrfe. 
P-U a s Gabris Waukega'ne daug 
pasidarbavo steigime ir palai-; 
jam ne jaunyste. Prisiėjo dides
niems darbams Užleisti vietą 
savo dukteriai Zuzanai.

CRANK
COAL COMPANY, 
5332 Šo. Lonff Avė,

Tel. Republic 8402 . < u , 
POCAHONTAS Minė Rtfn s7.40! 
fScreetfed) ....c—....... toViae
smulkesnės $7.1S

Trmae ....... ..........
Perkant 5 Tyrins ar Daugiau

NAUJIENOS, Chicago, m.
..... . ................ ......................................... ..

Wur Gauti OM
Gold Konkurso

1 'ų -■ ? ■ U .C *. i'-'

i ... .. ' i.

Moterų
Skyrius Blankas

.....-...—-

(Tęsinys iš ketvirtadienio 
numerio)

Dar Vienas Skitas
SLA Rinkimams

"Į, m '' i 1 n.'*i"h»y

Dr. J.1 Ėaltrūšaitienei nepa
tinka “Vyrij” rekomenduojami 
ŠE A. kandidatei, todėl ji pa
duoda savo.

1—Į Prežidentūs—O. Kubi
lienė,

2—i Vicė'-preži(5'6ntUs—M'
J i.Tgeliohieilė,

vietą—L.
Normantaitė,

4— į Iždiliinko vietą—N. GU-<
gienė, • - .

5— į Dr. KVotėj o vietą—Dr.; 
A. šliuraitė (Arba jeigū Wė na-| 
re) tai J. feąltrūšaitiėttiė),

6— -j tedd GlobėjUA—Ė. Mi-Į 
kužiute it S. šalniėū'ė,

7— į iledabtorius. Tėvynės— 
P. Jutg^liutė.

Br. J. Baltrušaitienė.

kūėiūet m'ėtėris l'gūorti'ėja-1 
ma, o vytai pet savo itėgūdr'ų 
politikavimą ^tiVeclė S'LĄ. $riė 
grabo -Terit'ds, tai 'pAdubdu 'rfib-,

supratę ir bendrai Veikdami ne- terų šleitą ir ūžtikriniv, kad 
sijausime, kad \Vaukegan, Kė- jos mokės vairuoti taip, kad 
nosha ir Račihe’aš yra taip to- išgelbės iš jptėžūtfes ir prista

tys SLA. ant stipraus pama
to.

‘ !'-t

Penkiadienis, lapt?. 12, 1937

Rodys Dar Vieną

Reikia rašyti Y.ork an>> 
Lorillard Čontpany, V&rick

Station, N. Y. .
zy ---------------- ---------- , r

“Naujiėttos” kasdien gaimk 
paklausimų apie tai,': kur ir 
kaip galima gauti Old GoMj 
cigarettj kohk’UYso bl’ėhkaš, įn-; 
strukcijas bei kohkurso pa- 
vėilcšlij pavyždžiūs. *

Tų blahkų-instrukcijų ' ciga- 
retų krautuvėse bei Vaistinėse 
dabar no^ėgaiimą gauti, felan-; 
kės buvo, tIalinAihbš krautuvė
se ilk kobkėif’so pradžiojėi.

.. .. , l L- ■ ‘ ,5'* " . i

Nors kdnkUYsąš jaū įpuse-: -.
jęs, įstoti dar ^abyba, bet blah- 
kiį gate fėiki'a krėiptis tiesiai 
į Old Gold ciga'retų bėttdVo*

“MhMrn Wiw
, v *■

Sūnotone . Teatras praneša, 
kad dar per ateinančią savai- 
tį Wdys fiimA v<The Rettfrn of 
Maxim” įplaksimo Grįžimą), 
kuris susilaukė labai didelio 
pašiselumb publikoje. Paveik
slas yra sovietųz Rusijos ga- 
my’bos, įdomūs ir vykusiai rė- 

• Žis’ūotns. Turinys paimtas iš
Revoliucijos laikų.

99

(Sp)

Skelbimai N; 
duoda naudą 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

... <ii'4l?yly»Afriii.ii>lii'lilrl.i.... .. ..u.

Vtetbr.. Bagdonas

■ PrAŠaht Glahkū> Tėikia šil|š-i 
ti lAišką, Omtests!
Loritt&rd Čotfnp&hy, V^arick
Št.' New
piniįll Už blaiiliAš siusti > 

(šp.)i

v.ir ■tTl?iirūfiVr»r>
——.v.—.—-—

kia

• Ii

Ii nuo Chicagos,
Frtink ĖulAlv

(Bus daigiau)

Antra ir paskutine savaite 
Ilgai laūk'tas sVefčidls 

Pirtfią- syk ..Chicagoj 
“MAKSIMO , 

SUGRĮŽIMAS” 
Tikrai “Atarsimo Jaūnykt^s” 

Paveldėtoj as
Vaidina garsus Koris Chirkov
SONOTONE 6« Ji arti WabfcHh

Tęsiasi nuo pietų ikpvidnakčio— 
šiokiomis dienomis 25c iki 1 v.p.p 

eNIII.WM.il »ll .. ................. ......

ėaxkršŪBtbWi fdriiifci’us, “pianus lr 
▼isMus riikAh(fu8 bei štorus

j W SOUTH
' WteSTERN AVE.
1 Hemlock 5040

........................ i
. • ; - v ‘ ... -

BlfcNto RtelkAtU Užeikit
v ’ Hft .
Jubža^a^s AŽUkas

Bridgeporte išdegė kelętas namų, 
kuf žmčMs neturėjo apdraudos 
nuo ugnies—ąnt savo rakandų. 
Nelaukite pakol jus tokia nelai- 
Wfė Ištiks — apsidrauskite tuo- 
jaus pas —

’atfetdVa'li.ja
Jttoz^yas Ažlikas

DROriERTY O.WNERS ASSOCIA- 
TION OF. BRIDGEPORT 

3303 Su. Lithanica Avenue
Tel. Boulevard 3450

(Atdara nuo 10 ryto, iki 9 vak.) 
kuw\i»mriii......... . i ■’

Mus. Anelia K. Jarusz 
Physicai Therapy 

and Midvrife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor .
Hemlock 9Ž52 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masškgė 
eiectric t riek t-’ 
ment ir magne- 
tic blankets ir ft.

• Moterims ir mer
ginoms patari-. 
mai dovanai.

ADVOKATAI
K P. G U d IS

advokatas
Miesto i ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

gfiao Tek Virginia 0036 
ence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 4157 AfcCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija:

8930 ŠOUtd CLARĖMONT AVĖ 
Valandos—^—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

t

’i'elephone: Boulevard 2800
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE

Rėš. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
C-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ _—....

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 Šo. Dearborn St
v Room 1230

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

IIR. I. E. MAKARAS 
10T5S S. MkhijmA Avė 

DOSEtANt)—ČklCAGb, ILL.
' Tel. PULLMAN 1193-8277

ii 'Um--------------- -- ------------------------------------—

Ą. Montvid. M. D
West ,Town .Stįte Bahk ‘fildg. 

2400 WEST MADISON STREET 
VuA. f iki 3 do pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswičk 0597

• “■ ''t *-***7**1 '

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Virt, nuo 2 Iki i v. p. p. it nuo 7 
ikf 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadienisds susitarus
OFISAS TR REZIDENCIJA

4300 Sb. Fairtield Avė.
• Tel. Latayette 8016

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

Ofiso va!.: Nuo 2 iki 4 ir nu6 0 iki 8 
vak. ' Nedėlioj pagal susitarimų

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

j. T. Balt

Tel.

Ti 1.11 į U...1U

PMRENGKIT KARĄ 
ŽIEMAI

Du Svarbus Dalykai:
1. —Balzeka's Mo'tėr SMėk DYKAI prt- 

rengs jūsų karui karboratorių ir ge- 
h'e’ratėrių žietn'os vAžirtSjimui.

2. —Tr duos 20% nuolaidos kai pirksTt 
hėateri.

Balzekas Motor Sales
“U will Likę Us”

4030 Archer Avenue 1515

apie jų
7CAVALCADE?

Kentucky Bourbon 2 Metiį SėntBfto
Spirito virykles supilstyta ir distiliuota, kuri buvo įsteigta

YRA GERESNIOS^ TAVERNOSE

OLD CASTL-ri Ine.
; * 6005-7 Wešt Roosevelt Road

..ai.,5....... CICERO. .ĮLŲNOię......

Baimė ima, kad po 
poros mėnesių reikės 

atmokė! savo 
Morgicių!

, NĖRA KO- BIJOT

MUSŲ SPULKA maloniai jums PAGELBĖS 
Atsilankykite bile dien^ nuo 8 iki 8 v. v. ir 

musų sekretorius suteiks jui’nš visas
> infortftacijas.

LITHUAMAN BUIIDING, LOAN &
' SAVINGE ASSOCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas CANAL 8500

(MEMBER FEDERAL HOME LOAN BANK) 
iiiihnįhr^itįiiH ........... i ..... ii ■ į

-•■Vii |

LAlDOTUVtp DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SlJNiAUSiA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
, diBNA IR NAtCtI

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 SO. Hermitage AVe.
4447 South jFairfield Avenue

. Tel. LAF AYETTĖ 0727
—

* koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Klausykite ihufhl Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. Vakaro iš W. H. F. 'C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. SALTlMlEltA^.

----------------------- z

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, ;
Cicero i 

’ Lietuvių I 
I^idofaVių 1 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi- 

i mas Dieną 
k ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

■■ «■ .............. 1,11 M.—................  !■■■ ........

A. MASALSKIS
3307 Lituaniča Avehue Phone Boulevard 4139
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------—- ------------------------------------------------- :--------------------------------------------------------------------------- :-------------------- ---

- ' ■ ;. : A. PETKUS \
1410 South 49th CoUrt Cicero Phone Cicero 2109

.« — nv ■m '■ ' i V >
......  ■■■■■■>— ■ H'*     ..„I.—. ■     HM M.— ,W,„

P. X RIDIKAS
■ 3354 So. Halsted Street ' Boulevard 4089

■...............■ -----------------------------------------------

' < I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Sfrėėt . Phone BouleVard 5566 . . ................... .........  . ....... r.. : ■ "• r:.,,.. •• ~ :

z Sk M Štili)AS718 Wėst 18th Street ’ Phone Monroe :3377
..... ........................ .. • .................... ...V;  . '——   —

. '■ . - S. P, MAŽEIKA ' Yards 1139 
3319 Lituanico Avenue . Phone Yards 11^

LACHAWICZ IR SŪNŪS
23i4 .West 2Šrd PYace Phobe Canal 2515

4'244 fcast lOBtli Tel. PulUnan 1*70
.  ..< ,1 . .t i   ^...r , ,■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wėsterii Avė- Phone Virginia 0883

J. LlULEVIčiUS
4348 Sb. California Aventfe Phone Lafayėtte 3572

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Pahedėlj, Utarninke ir Ketverge 
nud 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 V. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
justi garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių , aptemimo, nervuotu- 
•no, skaudama akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
sii elektYa, pariedančia mažiausias 
klaidas. Specialė. atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikūs. Kreivos akys ati
taisomos.* Valandos nuo 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 

Phone Boulevard 7589

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik Susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

’frd- Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

• Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

uEiniAi
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone Hemlock 2061
DR. JOŠEPH KELLA

DENTISTAS
6558 So. Western Avė.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal Sutarti.

; Phohė CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS ‘
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22hd Street 
Valandos: nud 1—3 ir 7—-8 

Seredomis ik nedel. pagal sutartį
Rez. 6631 So. California Avenue

Tolėfnn'ae Republic 7868

Ofiso TeC Boidevtaa S91S

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:3O-R:3Č 

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN Bt.VD.

■;,V- Tel tftenvrood 5107

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per ,31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas h* Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Sūpėrior 9454 kr ' "Central 7464 ’

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

. . Phone MIDVVAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVfc.

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

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Bei 12
Rez. Telephone PLAZA 2406

Garsinkitės “N-nose

eNIII.WM.il


NAUJIENOS, Chicago, Dl.
... . . ■ . ■ . _ . .   G . - . .1 - - ■ ■ .■ ■  - 

Cicero Lietuvių Kareivių Draugystės nariai, apsivilkę oficialemis organizacijos uniformomis. Rytoj 
vakare jie švęs savo Draugijos Sidabrinį Jubiliejų. f . ” y ,

Iškilmės įvyks Lietuvių Liliosybės svetainėje, 22 nariai bus apdovanoti brangiomis dovanomis už he- 
emimą pašalpos, bus programas su Jaunąja Birute ir Henry'Peters orkestras šokiams. K. P. Deveikis, Ka
reivių Draugystės Sekretorius, kviečia visus Ciceriečius iškilmėse atsilankyti. . , ' . ,

Penktadienis, lapk. 12, 1937

ŠVĘS JUBILIEJŲ Rasta

Patarimas
Aprūpina \
Vestuviniais Rūbais

MsTfha’s ’Bridąl. Šhoppė, 
prie 5012 South Ashland avė., 
yra Įstaiga, parūpinanti vedy
binius rubus jaunavedems ir 
pamergėms. ■' Turi nepaprastai 
didelį pasirinkimą įvairių ru
siu rūbų už prieinamas kai
nas. ' ? ' ■

Martha’s Bridal Shoppe kvie
čia busimąsias' jaunavedės tos 
įstaigos nepamiršti Ir ją ap- 
’ankyti. ■ \ ' (Apg.)

'iv /

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE

PIRMYN
SHARPS and FLATS

for 
at 
all 
to

to

Now, that all the in-between 
rehearsals are over, we settle 
down to some good hard re
hearsals vvhich will take place 
on every Friday night at Nef- 
fas Hali. We urge all members 
to attend all rehearsals as there 
will always be šomething turn- 
ing up, also programs 
which we will have to sing 
and sing well. Therefore, 
members kindly come dovvn 
the rehearsals.

®We were most happy
see ou’r old member Johnny 
Zickus come back to the cho
rus — what happened to you, 
Johnny? What did ha^pen? Wė 
wondered about him and did 
intend to mention it in the 
column būt, somehow or other 
it just slipped our minds būt, 
now that he’s back yvell, its 
likę old times again. Heli, John
ny?

• It. seems that Pirmyn on 
Sunday killed two birds with 
one stone -— we had our pic- 
tures taken and also sang at 
Anna Kaskas’s Concert. We’re 
all very ’curious to see as to 
how the pictures turned out 
so, we wish to hint to ouT di- 
rector not to forget to bring 
them do\vn with him on FrP 
day. •

• It was very amusing — 
(although we know it was 
for the person herself) to
Stash Rimkus come to chorus 
rehearsal lašt Friday with a 
cane. It all happened likę this 
— the chorus was just sing- 
ing avvay and really working 
very hard (not to mention the 
fact that the director was do- 
ing the šame) when, the door 
opened and someone stepped 
or shall we say hobbled in and 
only went as far as just put- 
ting one foot into the room 
where we were. actually • re- 
hearsing then she looked 
around and then at herself - and 
smiled—why, she even zthought

not
see

it was funny! That’s the spirit 
and Stash Rimkus is the per- 
son with plenty ^of it. Yep, 
take, it with a grin no matter 
how it hurts. You see — from 
what we gathered Stash sprain- 
ed‘ her- ankle which is the ex- 
planation for the presence qf 
a cane. We hope it -is much 
better now Stash.

—Nothing is good or 
bad būt, Yhinking 
makes it so—

, >We have somehow by hook 
or crook failed to mention in 
ol/r column that the fiancee 
of Ameba Razmus is now a 
member of the chorus. We ex- 
tend our most heartiest greet- 
ings and hope he intends to 
remain a member of the cho
rus for a long timę to come. 
Incidentally, when will be the 
day? , ’ \

Raskey Hooey,

Atsakantis 
Patarnavimas

Mes visi pageidaujame atsa
kančio patarnavimo. Ir ištikro, 
kiekvienas iš musų pagelbos 
kreipra’mčs j savo artimą kai
mynų ar įstaigą,, visuomet tiki
mės rasti juose sau tinkamiau- 
sj patarnavimą ir rodą. Tai jau 
suprantamas dalykas.

Viena’ iš tokių įstaigų yra ir 
Midland Currency Exchange, 
4162 .Archer Avenue. čia rites 
galime rasti pilnai atsakantį pa
tarnavimą šiuose reikaluose: 
čekius mainant, perlaidas (mo
ney order) išrašant, reikalau
jant grąžos pinigų, apmokant 
gaso, eletrikos bilas ir pana
šiai. Įstaiga’, reikia pasakyti, tu-t 
ri išsidirbusi sau gerą vardą. 
Tai parodo jos dešimties metų 
gyvavimo laikas. Smulkmenos 
jų skelbime, kuris Šiandien tel
pa Naujienose. (Skelb.)

Svarbus Lietuvių Tautiškos Kata- = 
likų Parapijos susirinkimas Chica- S 
goj, kuri buvo įsteigta vyskupo Mic- = 
kevičiaus. įvyks nedalioj, Lapkričio ==• 
14 d., Sandaros Svetainėje, 814,West |Į+| 
33rd St, antrą valandą po pietų. Bus 
. arstomas paminklo statymas ant K 
v. ^cupo Mickevičiaus kapa ir visi ku- ĮS 
rie nujaučiat Lietuvių Tautiškos Pa- Es 
rapijos gerovę, prašomi atsilankyti. S

JOS. NEKROSIS, Organizatorius.'SI 
3346 S. W£llace St., Chicago, HE g

Jau Laikas 
Pirkti

Kasdieninis musų gyvenimas 
toks jau ir gimęs, kad ką ne
darysi, bet valgių nepirkęs bū
ti negalid Negali* būti nepirkęs 
ir kitų reikmenų, kaip antai, 
drabužių. Vienus dalykus per
kame per 'visą metą: žiemą ir 
vasarą, kitus tik tam tikriems 
laikams priėjus, t. y. sezonais.* « •

Bet šie metai yra ypatingi 
savo vaisių ir daržovių gausu
mu. Štai jau yra kenų formoje 
vaisių ir daržovių į ' valės, o 
kas svarbiausia, jie šįmet piges
ni. Midwest Stores lentynose 
jų galima rasti tiek, kiek yra 
reikalinga — visko pilna.’Dide- 
lis, tad, ir pasirinkimas.

Kelių pastarųjų savaičių bė
gyje buvo privežta i Midwest 
kooperatyvo sandėlius 'tiesiog 
kruyomis ir tuoj į visas Mid- 
west ‘ krautuves išsiuntinėta. 
Tas reiškia, kad prekės yra kuo 
žviežiausips ir tinkamiausios 
valgymui. Kokybė taipgi kuo 
puikiausia. ; <

Tad, persiskaitykite Midwest 
skelbimą šiandien Naujienose, 
čia jus patys galėsite savo aki
mis pamatyti tai, kas jums; 
svarbu. Ir jus įsitikinsite, kad' 
Midwest Stores kainos yra že
miausios. (Skelb.)

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

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

-r-r*

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ
------ .—,------- 1—.

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

— 9:00 VAL. V AK. 
—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

’ J
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LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

<7

BEGEMAN

~T

Brighton Park Vadovaująs Credit Jeweler 
DĄIMANTAI IR LAIKRODŽIAI

NEIMAM NUOŠIMČIŲ N® PALAUKŲ 

$ i nn IM0K£T ' 1* W PER SAVAITĘ
DAIMANTAI, JEWELRY, LAIKRODŽIAI 

IR SILVER WARE
ELGIN, BULOVĄ, GRUEN 

HAMILT0N, GRANT
GERAS LAIKRODŽIŲ TAISYMAS. VISAS DARBAS 

GARANTUOTAS VIENIEM METAM

' ' i 1 MIDLAND BANKO

■:'v' • .. V.. • aš

Išmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ 

r v 'j. * .
IŠMĄINOM ČEKIUS

Už darbininkų algų čekius ant Cashing Com
• ' '' ■ . •• * - J <

. pany. įkaitome:

Mažiau8 - $1.00
$ L00 iki 25.00

26^00 iki 50.00
51.00 iki ' 75.00
76;OO iki 100J00

Virš iOo.oo

y

............ ...........  5 c 
..... .................... 10c 
...... .'................ ,15c 
............ .............. 20c 
......................   25c 
... 5c už kas $20

UŽ visus kitus užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 
skaitysime Bank Exchange ’/a iš 1%

IŠDUODAM MONEY 
ORDERIUS

/ Mažiaus - $5.00
. $5.01 iki 10,00

10.00 iki 50.00
50.00 iki 100.00

100.00Virš

...........  6c 
..    8c 

........................ 10c 
....... 15c 

15c plūs prie virš 
...............................................nurodyto dydžio

Gaso ir Elektrikos Bilos
po 5 Centus .

Parūpiname Smulkpinigių
Popieriniai arba smulkieji ................ l/į iš 1%

a uu g ■■ Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini- 
UIlvli rUS; gaso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!

Midland Currency Eitcliiang'e
|■■M■jN■■b■masdien 9:30 v. ryto iki 6:00 p. p.

TELEFONAS LAFAYETTE 4404 4162 ARCHER .AVENUE (In CuUer’s Bakery)

.X i k » : -j ' . " "■ s "* ’’ -n -j* f. ■' ■. 'v. • c * u!:'

ATDARA:

B
k

KOKYBE MAISTO 
Ekonmiškos kainos 

“Midwest Stores”
IŠPARDAVIMAS — PENKTAĮMEN. IR ŠESTAD., LAPKR. 12 ir 13 

IDAHO Selected U. S. 1

Bulvės 27c
“MIDWEST” Finest Golden Santoa' \

« y ŠVIEŽIA Didel.
JLlu<XV<X ŠUTINAMA KASDIEN maiš>

Prie 31-mos ir Union aye. 
buvo atrasta grandinėlė raktų. 
Asmuo, tuos raktus pametęs, 
gali juos atsiimti ‘Naujieno
se”.

ADAM BEBNADIŠIUS

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktuihėte sau ANGLIŲ. 
Nelaukite, kol užeis speigai, kai 
pereitą žiamą. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
Pigesnės.

GRANT WORKS 
COAL YARD

16th St. ir 49th Ct.
Tel. CANAL 311

“SALADA” Brown Label
JUODA ARBATA Maž. 9c • % sv. pak. 18c
“CHASE & SANBORN” KAVA sv. kenas .......... 27<
“BAKER’S”"COGOA 8 unc. kenai................... 2 už'17c

' ’NEW"’CROP’Fancy N avy. Beaps ...........  .7 sv. 50
“RędTGr ošš” ’ šp age t ai ar Makaronai sv.-pakai 2 už 190 
“MIDWEŠT” Brand
Del Maiz Nibletts Komai 2 kenai 25c
DIDELI MINKŠTI
“Green Giant” žirniai 17 unc. kenas _15c
“JŲSTICE” TOMATO CATSUP _________Dideli buteliai 2 už 19c
“JUSTICE” TOMATO SOUP 20 unc. Ikenai 3 už"20c
CRISCO” Daržovių Riebalai 3 sv. ken. 540 1

sv. ken-. I v v
FLORIDA SULTINGIGRANDŽIAI Saldus, dideli, 176 dydžio

,, , , Tuzinas 29c
trRAPEFRUŲT Texas Besėkliai 80 dydžio 6 už 19c
“RED EMPEROR”‘GREIPSAI .......  ......*....... . 2 sv. 131
EXTRA”FANCY JONATHAN OBUOLIAI ........G’šv725<i
LIDELĘS~GALyOS KOPŪSTŲ 7.......:...........  31V7 7$
FANCY’CALIFORNIA SALOTAI dfdėlė-galva ....... 5(į
“MIDWEST”’LUNCHEON’MĖSA—...................  sv7290

15c“PARADISE” SODA KRAKĖS sv. pakas .

“KEN-L-RATION” ^^istIs ken' 3 už 25 C
“RINSO” 2 maži 17^ Didelis pakas 21C
“Lifebuoy” Muilas . .J................... 4 už 25c

: “LITTLE BOY BLŲE’’ BLUing ...................... 2 už 170
LITTLE-Bb^PEĘP”-AMONIA— 2-maži-17c”•''Kvortiniai'butel. 23c 
“O.~ K.” MUILAS ............       3 "gabalai 10<
“pX'G”'mŪILAS.......... .'  : -Gabalai 17£
“IVORY MUILAS-Dideli^balai      2Vž-19^

■ “AMERICAN_FAMILY“ SOAP.FLAKES ...... pak. 21^ 
:: “AMEftlCAN-FAMILY”—MUILAS .............. GabalaT 5č

— ........ ....... ........  —..... ........................... .. ■ „ , ,
•' $100 UžDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 

TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS-X . ---- - -- ---------- 1--------------------- ---- r . -

SU P PO RT
HEALTHFULI

Jockeu 
▼MADC MARK *

UNDERWEAR 
5Oc

• Pon't wear the old fathioned 
bunchy undergarment fitted only 
at the waistl Slip into tleek, ttream- 
lined Ceoper» with the ingeniou* 
Y-Front no-gap opening. You'll find 
mlld, relaxing support and com- 
fort in Coppen. You'll enįoy the 
no button conttruction and you'll 

, be free from bunching, binding, 
crotch-harth discomforts.

NES PIGIAU.PIRK NUO ____________

MJDWESTSįSTQRES MILTON'S
MEN’S STORE

3452 So. Halsted St.

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
■‘i ■

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

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

APDRAUDA
(INSURANCE)

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

NAUJIENOSE
PER

A. RYPKEVIČIŲ
galite gauti apdraudos 

polisus 
APDRAUSTI: 

Gyvastj
• 'nuo. Ugnies 

nuo Vagių 
nuo Langų išdaužomo
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MOiPNOS
thft IMttnfa* Daily N«ws 

Publishėd Daily Except Sunday b y 
Ihe Lithuanlan News Pub. Co0 laė

1739 South Halsted Street 
Tdephono CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chięago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienoj eina kasdien, išsklriapt 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago^ 
III. Telefonas Ganai 8500.

• Užsakymo kaina*
Chicagoje — paštu:

Metama -------------- - «į,oo
Pusei melą ........   4.00
Trims mėnesiams_____ ____ 2.00

‘ Dviem mėneelariis________ 1.56
; Vienam mėnesiui '75
Cbieagoj per išnešiotojus:

Viena kopija  3c
Savaitei -------  18c
Mėnesiui 75č

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams __________________ $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams ...________  1.50
Dviem mėnesiams __________ 1.00
Vienam, mėnesiui __________. .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams. $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money. 

Orderiu kartu su užsakymu.

Smurtas ir teisėtumas
4' 1 

■Ii....................................„■■■,, 1 tl <■■■

jokio pasigailėimo nugalabin
ti!

į čia tuose rūmuose prancūzų 
karaliai ir jų meilužės kėlė di
džiausias orgijas* karalienes 
savo meilužiams statė net iš
tįsus kaimus, čia geriausi ir 
^gabiausi poetai karalių garbei 
rašė gražius poezijos veikalus, 
ąrba garbingi' vyrai patyrų sa
ito karalių niekšybę ėmėsi ryž- 
itingai su jų sauvale kovoti!

Tai vieta, kur revoliuctanie-

»nn Iii i ,i,.,t,in-iiilįl.r.i I HiiUlrtiiHiti

mokslus su fašistais. Pačioje! M 7 T A.
Ispanėje £omdfri$tfd apškuMČ ; /A /A —■ 1 IJIJ «• I •
keletą POUM vadų, kąltindtoi ' ; ’ ••
'jtte tepdbifl^ “išdavimu”. ■ .*^*.^*»~*>*>~ ■

Bet štab Valenčijbje įvyko 
tfirma POUM Veikėjų ftyin, it Į 
kas pasirodė? Pasirodė, kad tiė 
komunistų kaltinimai nieku iio- 

‘paremti. “Lietuvos žinios” įdė
jo apie tai tokią žinią:

“Kaltinamųjų suole 'sėdėjo Iš pietų į šiauru išilgai; sktbf*'
16 vyrų, tarp kurių taip pat džiame Prancužija. > 
buvo ( Ba’rcelonos tarnautojų I vis pasipukšnodjama^, 
profesinės sąjungos sekreto- greičiau ir greiČi^<Įeki^ Ttatf- 

! rius, Carios Vilelna. Jie-visi kinyje beveik nėra įmanoni>a įify 
buvo kaltinami valstybės įšn įkalbėti, viskam t$ia, 
davimu ir šnipinėjimu. Ta- Ar buvote kad$ ]&>#& Vetaw* 
Čiau teisme-, vos pradėjus j e> nedideliame p&<>
byl^ nagrinėti, iŠ? karto pa- vincijos mieste?
aiškėjo visas tos dirbtinai | kaipo toksai bekeik

maš. Virinimai rėtaėsi viŽhĮir. didoki, bet ne taukšti namai'.; 
tik kbmuništa priekaištą^. štai vienoje gatvėje prie namų 
Ritate liaudies tribūnoj plevėsuoja USA vėtoava. čia 
nutarė visus kaUtaamuostas USA doleriais įrehgta didžiulė

* ' ' •' r Iv •« va • « *va i _ ’w •

šuš iškart ii kalijiifto?
“Žinia apie ištęistaimą ^.ttaenėa kariai.. Vieni jų beveik 

kėlė didelį džtai^smą, Barč^ li^iy. kiti tamsiai rudi,, savo 
Ienos teisiamųjų idėjoj dtaū- tautiniuose kariškuose rūbuose 
gų tarpe, nes tai jau ro^bb^^irede. Daug matyti indo-kinų 
taip pat, kad; ir kito pana- f karių..'Tai prancūzų kariųome- 
sios bylos, įdribs dar kabo peš pažiba ir pasididžiavimas, 
ant POUM veikėjų Gorkino/ p* didžiojo karo metų ge-

AndtadU panašiai bus iš- lriaU§ta ir ištikimiausia buvo at? 
ržto, nes ir tos. bylos bu?vo spara prieš vokiečius. Prancūzai 
sudarytos vien komunistų šito iki šiai dienai neužmiršta 
tuščiu priekaišto.. Katalofti- D* vieta jtios maloniu žvilgsniu 
jos anarch(>sindikaiistų laik- palydi. 1 ■
raštis ‘Solidaridąd Obrera’ iš- ' Jie tame kare pasižymėjo ne 
teisinimąpas v erkine ir nuro- fyįen tik savo uarsuniu, bet ir 
dė, kad tuo faktu respubliko-1pašėlusiu ištvermingumu.. Apie

.• Vi ..t. • T- -L. .'. • v. t •' E < .■ - . i- ’ ' i r • ■.

teisėtumo ft teisybės vagą/1
Tai ve kokį smūgį gtao ko-

f

>

I

Vakarykščios Pasaulin Karo paliaubų sukaktuvės 
dar kartą parodė, kokių klaidą padarė tie valstybių vy
rai, kurie* parašė Versalės taikos sutartį. Už 19 metų 
po to, kai tas karas sustojo., žmonija mato du karut ei* 
nanciu dviejuose kontinentuose, ir vis didėjantį naujo 
visuotino karo pavojų.

Kodėl tos mūšių paliaubos neatnešė taikos pasau
liui? Todėl, kad, darant taiką,, buvo- sulaužyti prižadais 
kuriuos pergalėjusios valstybės davė nugalėtiems šaya 
priešams. Ginklai buvo padėti, pakreipiant prekdenio, 
Wilsona nustatytomis sąlygomis^ kad taika bus bė anek
sijų ir kontribucijų, taip kad n^- viena tauta nesijaustų 
nuskriausta. Bet kai atėjo laikas rašyti taikos sutarti, 
tai tos sąlygos buvo užmirštos ir pergalėtojai padikta
vo visai ką kita. .

To rezultate, vietoje teisėtumo, pasaulyje įsigalėjo 
smurtas. Šiandie ir patys pergalėtojai nesidžiaugia sa
vo nelemtu darbu.

Bet reikia neužmiršti, kad nedoras jėgos vartoja
mas neša blogus vaisius ne tik santykiuose tarpe tautų. 
Ta pati velniava pasidaro tautos viduje, kuomet jos gy
venime tampa sugriauti teisingumo ir žmoniškumo p$r 
grindai. Valdžios, kurios prieš savo piliečius . vartoja 
apgaulę ir smurtą, iššaukia neapykantą ir pasipriešini* 
mą ir anksčiau ar vėliau tose šalyse iškyla vidujinis ka
ras. , \ .. . •

Be teisėtumo taikos negali būti nei tarp žmonių, 
nei tarp tautų. .

f —---- -------------------------------- * . .............................................. .............................................• . ,. ' ■

Jau ir ambasadoriai pavirto “išdavikais”
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ne bdš tasai branduolys, tasai 
Europos civilizacijos ir kultū
ros lopšys, iš. kurio tryško be
veik visam pasauliui vadovau
jamos mintyj. Mintys ne tik 
politiniam ir visuomeniniam 
gyvwteui, bet Titeratatai, 
moksldi ir menui. .

Cta ir tik čia gimč brolybės, 
laisvas ir lygybės šūkiai!

; _ j :ir tie; kurie tiem® šakža^hs
ije Nemuw keli® rėiŠM dkfefeo, pasipriešintai, _______  _______
tM M nepaisant ar tai vyrai, r tai
iy^teČių HdiMte ^dermės ar tai buvo moters Čia tuose vo darbams raxlo ir gavo įfcvė- 
'Žtao’bių. TO ta kittaM, ftettįvių^ tamuoše buvo žiauriai ir be pimą! (Bus daugiau)

_... KORESPONDENCIJOS
SWdmtoa bylos, ^asmišl^ Pasižymi.- Daug- «* *** I V- V

kdrešpM^h4o>
.. ' • ' >' '* •

>Šioj 9 šalSH, to
■. d®^f LteWws statos »

„U-. . tiestos? Taip, tuomet tiems vy-
J kolpnialė KARtWi»W' trata o

to x'afcavtiose ttalttitoi stotoj

■ /. . . ■

(TęSittjr^
o

X«E*£ 
te****

««

(Bus daugiau)

t
t

namuose lietuviškai draudžia* 
ma kalbėti'. O juk vos keletas 
dešimtmečių metų atgal- čia vo^ 
kiečių kaizeriai savo, parėdy
mus šitam krąŠtui, rašė lietu- t > ; ■z ■
vių kalba;v lietuvių mokyklose 
buvb lietuviškai mokami vai
kai. šia kalbą žavėjosi patys 
vokiečiai ir jų ne Vienas mo
kovas jos buvo pramokęs ir il
gas mokslo studijas apie šią 
kalbą rašė; Juk tai vis negin
čijami faktai!’ 

' Lietuvos sienos
* O’ dabar vokiečiai net patį 
pavadinimą Prūsų Lietuva iš- 

■brau‘ke ir skubina Visų apgy- 
’.veritų vietovių lietuviškus var
dus7 Vokiškais keisti.

‘ Strategijos žvilgsniu upės 
i siena; gintis yra viena iš nepa- 
irankiausių. Taigi, Lietuvai’ ši 
tnepdraiiki .siena teko dabar 
; saugoti. Tais metais dar lįetu- 
•vių atsparumas nebuvo toks 
;kietas ir ryžtingas ir tą Ver- 
išalib' sdtartj rašant Lietuva 
čia liko; nuskriausta.

Neramus pasaulis
pietų Lietuvos sieną pra- 
tokią/kuri stf lenkais sd- 
arrižiria pykčio obuolį!

Taip, anuomet lenkai buvo 
'favorižuoj’dmi!' Didžiojo ' karo 
-metu UŠA Wilsono iškeltas 
tautų apsisprendimo šūkis iš 
dalies tuomet buvo paneigtas. 

!Štai Lenkijai pavesta valdyti 
•beveik dvylika milijonų balta
rusių, keletas milijonų Ukrai
niečių ir keletas šimtų tūk
stančių lietuvių. Lenl!ijoš val- 
•stybė sudaryta iš kelerių tau
tų, kilrias lenkų dvarininkai 

i dabar kaip įmanydami smau
gia. O ar tik Lenkija tokia 

i marga sudaryta?’ Ne. Dstagelji's 
•tautų jeiičiafii1 ta sutartimi nu
skriausti ir Euft)poje visą lair 
!k<( kęl$a neretą. •

Vokiečių tautai ta sutartimi 
buvo uždėta tokia sūnki naš- 

?ta, kwf ®.-ddfees prisidčj,^ prie 
,FašiziW( Tas: pdts į

Tačiau IHmitrUva® tyli afe žiūrėti. Nepaprastas smafebs v& i taika . U-Uskri^utsta ir-Visą Ižii-

išteisinti ir įsake tuojau ^-biblioteka. Visur gatvėse švais- 
šuš išlėkti iš ftžtlijiifto. tesi Prancūzų kolonialės kariuo-

♦

CLEVELAND, OHIO
Protokolas Amerikos Lietuvių Kongreso Ohio valstijos 
konferencijos, laikytos spalio 31 d., 1337 m. Liet Darbi
ninkų Svetainėj, 920 E. 79th St.

1 Konferenciją atidarė Cleve- 
lahdo A. L. K. komiteto pirm. 
S. K. Mazan, 12 vai. dienos, pa
aiškindamas tikslą ir pateikė 
dienotvarkę, kuri' buvo priimta.

Konferencijos pirmininku iš
rinktas S. K. Mazan; sekreto
rium—J. Rudis; mandatų komi- 
sijon—V. Užkuraitis, C. Ko
mandas ir J. Kemerziunas.

Kol mandatai buvo sutvarky
ti, pakviesta šie delegatai pa
reikšti savo mintis apie A. L. K. 
ir šios konferencijos tikslą ir 
jos svarbą. Kalbėjo J. Mankau- 
ska's, S. čerauka, K. Gaškienė, 
’P. Nemura* J. Žilinskas, J. G. 
' Levarth,, F. J. Madison ir A. L. 
,K. Centro Komiteto narys F. 
’Abekas. Visi pasisakė už šau
kimą 2-rO A. L. K. ir organiza
vimą plataus protesto prieš 
musų brolių ir sesučių pavergi
mą per tautininkų-fašistų reži
mą ir dėti 'visas pastangas, kad 
padėjus Lietuvos liaudžiai įsL 
steigti demokratinę santvarką.

Mandatų komisija raportavo, 
kad šios draugijos-kuopos pri
siuntė delegatus: Lietuvių Dar- 
ibininkų Patalpinė Dr-ja, Cteve- 
;land, O., 2 delegatus; vietos 
Lietuvių Dr-jų veikiantis komi
tetas-—1; LDS 44 kp. Colin- 
jwood', O.-+-2; ALDLD 57 kp. 
)Corelete; O:—2; Laisvės Pašal- 
:pos Dr-ja, Clev. O.—2; S LA 
136 kp., Clev. O.—1; LDS 4- 
tas Apskr.,-—2; ALDLD 101 kp., 
Bedford, O.,—5;. ALJDLD 59 kp. 
4J<ron O.,—3;, LDD 23. kp., Clev. 
O.,—2 ; SLA 198 kp. Akfon, O., 
—1; ALDLD 22 kp. Clev., O., 

■—2;LDS Moterų 138 kp., Core- 
!lete, O.,—1; LDS 55 kp. Clev. 
O.,—2; ALDLD 90 kp. Youngs- 
tbwn, O.,—4; ALDLD 15-tas 
apskr.—1; ĄLDLD 190 kp., 
ColliUNVoGd', OI,—2, Iš viso kon
ferencijoj dalyvavo 34 delega
tai’ nuo iT-kbs draugijų..

Rezoliucijų kom. išrinkta:. C. 
Komandas, J._ Petrauskas 
Bertha Gaifriauškas..

Skaitytas laiškas nuo J. Ja
rus, Įtariame sveikino konferen
ciją ir apgailestavo, kad pats 
Begali jpje dalyvauti.

Cleveitaiido A. L. K. komite
to natių. raportai: pirmininkas 
S. K. Mazan raportavo, kad' vi- 
[sajs jam galimais budais darba
vosi dėl atsteigimo demokrati
nių teisių Jgjčtavos liaudžiai, 
taipgi ir šaukiami šios kohfe-

i ’ »- .. ’ . rencijos. Vice-pirm. S. čerauka
iS^itartiltti Uždėtų jięms prie- /—kad yra rengiamas didelis ma

sinis mitingas gruodžio 19 d. 
Cievėlande,, kuriame kalbėtojai 
.bus. “Naujienų” rėd. Pijus Gri
gaitis ir red, Fredas,

r-----  ----- ~— ------ Abekaš. Taipgi tame mitinge
Imflitotaiai stiprėti ir- savo.' duodama, j^lną laisvę kiąk-

Akron, Ohio), kuri neseniai su
grįžo iš Lietuvos, pareiškė kad 
Lietuvoj yra didelis kaimo žmo
nių suvargimas; nėra pakanka
mai duonos; nčra žodžio, spau
dos. ir susirinkimų laisvės, o tik 
saujelė valdininkų su naujais

• lietuviškais dvarponiais turi ge
rų' gyvenimų. Panašius pareiš
kimus padarė visa eilė kitų de
legatų. Po apkalbėjimui priim
ta rekomendacija A. L. K. Cen
tro Komiteto, kad šaukti A. L. 
K. 2-rą Kongresų apie tų patį 
laikų, kada vyks ŠLA Seimas 
mieste Scranton, Pa.

Diskusijos dėl sukėlimo lėšų 
pasiuntimui delegatų į minimų 
kongresų. Nutarta, kad Ohio 
A. Lj K. komitetas darytų Vis
ką, suagitavimui draugijų ir su 
jų pagalba pasiųsti kuodidžiau- 
sį skaičių delegatų į Scranton 
iš Ohio valstijos.

Nutarta pakviesti kalbėtojom 
' i Clevelando masinį mitingų drg. 
J. Mankauską iš Alliance, Ohio,

• kuris yra nesenai atvykęs iš 
Lietuvos.

Nutaria, kad busimas Ohio
• valstijos A. L. K. komitetas su
sidėtų iš visų kolonijų, o ne, 
kaip iki šiol buvo, vienų cleve- 
landiečių.

Skaitytos ir priimtos šios re
zoliucijos:

1. Tautų Lygai Vilniaus klau
simu.

2. Protesto Lenkijos valdžiai 
už persekiojimų lietuvių Vil
niaus krašte.

3. Lietuvos politinių kalinių 
, amnestijos klausimu.

4. Pasveikinimas Amerikos 
Lygai prieš Karų ir Fašizmų 4- 
tam Kongresui, Pittsburgh, Pa.

Valdyba išrinkta iš šių dele
gatų:

Pirm. S. čerauka; viče-pirmi- 
ninkais: S. K. Mazan, A. Rači- 
kas ir F. J. Madison; sekr. 
(užrašų) J. Petrauskas; sekr. 
(finansų) P. Boika; kasięrium 
J. Jarus; kasos "globėjais: K. 

; Gaškienė ir J. Levarth.
•, Skaitytas konferencijos pro- 
. tbkolas ir rastas užrašytas, kaip 

tarta.
Konferencijų pirm. S. K. Ma

zan uždarė 4 vai. po pietų. 
Konf. pirmininkas Si K. Mazan 

- - Konf. sekretorius J. Rudis

teisinimą, pasvejkino to nuro-Į vlen tik savo- narsumu, bet ir it _ i* lt .. ..^u- • A .. » . . .
niškdjė IspaBijoj^ ^grįžtg į I'tai jums kiekvienas prancūzas 
teisėtume ir teisybės vagą,v> su dideliu dėkingumu papasa

kos. Ir papasakojęs, jums bud- 
knistų dėmagėgij-a. tepamas P“ pasakys: Oi te .te JM 
liaudies. tr»u«da» įkaltus zuvo’ bet tev^n® ta‘ J’1«ms 
ižffltotes išteite kaitote kote-
iftistai- n<M?8.j<> jpytriteaiteišksiis kolonijai daug_ vteknj lengva tf 
ifatfitete p'Mtett. h? suteikia, kokiu kitbs kolo-
: UateS tų žtetefc kad j«da P»JR netMl- tekinto te® 

besamas Mstefc Bet J ų tamsia ru* vei-
IteigU > patekę i naktis d“' btega’. SWattof^ose > tokioj “tefeingumo?”, koks- šian-|
;te stete Sovietų Rusijoje, tai nematyti.. Jie visi grėbiau sa- 
'jiems butų-btivęs įalas.'Ir ko- vb yeidu panašu į-teito ne- 
iiMdte tearto) totų pa- F“ Į. vy™S‘J.ų labai 
skleidę visame pasaulyje žitoą, ^llgentte,«««.>StenU. 
kad įvykinta fetote sptete Sakto Jie tokie ir ištiktųjų yra. 
dab keletui “pasiutusių šunų”. ktenja Jų.-ve*

;. j balta uniformą, j uosvi veidai,
TURĖTŲ' PASIŽIŪRĖTI <LUsa! <?^' la^i kariii-

t VEIDRODI ‘ išvaizdą. Arkliai beveik visų 
4^... ;; / 1 n:®dilkąį mikliai s.ukihč-

Komintemo. sekretorių^ G. basi, šidka kavalerija kario tik- 
pimitrovas Maskvos ‘TravtfoK rai akį veria. Padangėje dišim- 
je” didžiuojasi bolševizmo “pėt- timis skrąido didžiuliai karė a- 
galėmiš,K ir kartd bandė kiek eropldnai. 
galėdamas pažeminti socialine- 
mokratus. Jisai .rtote kad dM KARAMV RŪMAI 
“socialdemokratų politikos” at- Bet ne savo kariuomene gav- 
širatfo fašizmas Italijoje, Vo*-- sus Versalis! Ne, taisai senas 
'kietijoje ir Austrijoje, — nota senuHš: mieštas ’Čia sutraukia 
•Visi- getai žino,, kad Italijoje kasdięri tuksiančius' turistų! 
bolševizitias šudembralizavo’ d$r< štai prieš jds štari, ilgi didžiu- 
btaiįįkų^ judėjiiid^, o. Vokieti įeitai btfvdši^ji P>adcMžijos kary
je komunistai tiesibg rėmė h^t-* lių rūmai, kurie dabar dalinai 
lerininkus. t ■ ri pay&#l £ njiXriėjįk ap-

^Bulgariją, kurioįe fašizmas pe^ darni sm.unkMt į šiuos. imw!.» 
•galėjo' daug anksčiau; negu1 dau- Juk keletas šimtmečių! atg< 
gumoje kitų šalių. Bet BulgaiTL kaip šiuose. rumųosė mezgėsi: 
joje socialdemokratai buvo I mazgai rim įiditikds.
palyginti silpnesni už komiui-1 štai- j,au- daug- šimtų metų, kaip.-i 
tus, kuriems vadovavo Dimifcrb- įnebuvo/ politikos takio
vas. Tai kodėl gi tenai kofoMt* I įvykio, kurio’ siūlai nesubėgtų 
histų politika privedė prie fą>-h šiuos rumus. Dar ir Šiais fei- 
šižmo pergalės? _ ■ |į
' Savo krašte Dimitrovas pašiH Ibė Geneva su jfcš 1?autU šąjįttu- 
iroda labai menkas politikas, jl-įga, t-a‘ garbinga’ taįtiį itfštitiici- 

‘sai; tenai* taip pralaimėjo, kad 
(jam dabar sarmata apie 
kraštą ir užsiminti. •

; /J.i -.yl'-

i
I

) 1

liaudjes tribunolą^ nekaltos

o
Vedė 
darė

Pranešama, kad sovietų valdžia suareštavo savo 
ambasadorių Lenkijai, Y._ ti. Davtianą, Kuris- neseniai 
buvo atšauktas iš- Varšuvos.

Esąs suimtas taip pat ir Viktoras Podolskis, buvęs 
sovietų ambasadorius- Lietuvoje. Kartu su juo esųs su- 
areštuotas ir sovietų pasiuntinybės Katine patarė jas. .

Vadinasi; it tarpe sovietų dipfomatų jau atsirado 
“išdavikų”, “fašizmo agentų” ir t., t. Bet tuos diplomą* 
tus skyrė užsienių reikalų komisaras Litvinovas, tai ar 
nenukris kirvis ir ant jo. galvos? Telegramos praneša,, 
kad Liitvinovas tapo skubiai iššauktas į Maskvą...,

Kai šitokie dalykai dėdasi 21-ais bolševikų diktatu-, 
ros metais, tai vargiai galima pasakyti, kad diktatūra 
veda žmonija j išganymą.* \ •

I
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<*•*-•*•*
i '

VOKJETIM KIŠASI I KLAI
PĖDOS REIKALUS

įtuo labai rūpinamasi, eina iš 
principo, kiad Vokietija bendrai 

‘rūpinasi vokidtybe užsienyje, 
j Tai turį didelę įtakų hr Lietu
vos Vokietijos santykiams.

“Elta” pastebi, ka^ diploma
tiniuose sluoksniuose Berlyne 
tas oficialus vokiečių spaudos 
(pranešimas sukėlė didelį nuši- 
•Stebėjimų. Įvairių šalių atsto
jai laiko jį aiškiai neteisėtu 
IVokietijos, kišimusi į Lietuvos

“Elitą” praneša iŠ Berlyno:
Visi vokiečių laikraščiai spau

sdina iš dalies Stambiomis rai
dėmis vokiečių oficialios tele
gramų agentūros paskelbtų kd- 

\ m unikalų, kuriame Vokietija
' pasisako dėl Lietuvos ministe*

rio pirmininko atsakymo Seime 
į Klaipėdos, krašto atstovų par 
klausimų dėl amnestijos. Ko- (Vidaus reikalus. Vokietija, pa- 
munikate stengiamasi padėtį 
taip atvaizduoti? kad vokiečių 
skaitytojui susidarytų įspūdis* 
lyg Klaipėdos kraštas- turi su
verenumo (nepriklausomybės) 
teises. Ir pats komunikatas pa-; 
vadintas: ‘Lietuvos santykiai su 
Klaipėdos kraštu.’

Toliau komunikate kategoriš
kai pareiškiamą,, jog tol* kol 
nuteisti neumaniuiūkai ir zasih 
ninkai nebus amnestuoti, Lietu
vos ir Klaipėdos santykiai, niek

'sirodo, elgiasi priešingai pasi
rašytoms sutartims ir daro 
Spaudimą į Klaipėdos krašto at
stovus, kad jie keltų nerimą 
Klaipėdos krašte prieš Liėtavą, 

į ■. r *" - ■ - * '
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f “TROCKJZMO” ISPA
NIJOJE SUSMUKO

IŠ LIETUVOS
• ,T‘•>**• > ' "i“1“*

Ir kttrijoe vęrčiasi

Kuršėnuos^

iką^ svajojo atsigriebsianti. Ir 
Štad! dabar' ir Italija savo ra- 
;gųs rodo. O tolimuose Rytųo-. 
'se, tos taikos dėka leista į'Si- 
i galėri militarratai valstybei-, tai 
į^pęnijhai, daba^^ jM su-, 
kure karo’’ ugnį. Pasirašę šių 
garbingą Versalio sutartį tikė

jais šių, rumų\.$Hįta tad„ karė pavojų gaįl Šita'
^aįua metų • ptaŠaMot Bet ta 
'sutartimi buvo pdlikta tiek 
daug spragų, kad militartamas 

ifiiioj; d4»sig^V4 ir- jo dvasia greit 
■atkuto. •
' štai vokiečtai jau bė didė
lių vargų nesikrato Versalio

ir

Pa’’ ' ' ' '
Versalis tai stambių pcifekbš 

; įvykių skonimas !• Kas, iš musų 
I bežino Versalio taikos*. Versalio 
•Sutarties?!
» ' ■

j štai Čia,, šiuose romuose to® 
i sutartys buvo rašomos, štai Čfe1. 
;tubsė namuos^ didžiam kawį 
;pasihkigu$ tariamasi dėl 
įpasauliČH Jįdfeėsrir? p&®iraŠy' 
•ta' tasai aktas, kttrijs; iki šiai 
i dienai fiek d«ug yra sukeis Vh 
išoftiį phsaįulitj'politikajė gįričų f

Laimėjo
i Nunigmimą
• Važmos

— ■U. I -

: Apie 300,000 žmonių, iš va-. 
karimų priemiesčių, kurie 
naudoja tuose priemiesčiuose

* vai kščhib jankius ele vatori us
4aii»ėjo važmos nupigittinią, 
Illinois prekybos komisijai į- 
sakius. Chtcagos ir priemies
čių elevatorfan^s subendrinti 
imamą f erą-

Važiuojant iš priemiesčių j 
miestą tekdavo mokėti 20c, 
dabar reikės mokėti tik 13c. 
Be to, transferiai iš prie
miesčių busų ir gatvekarių. 
Patvarkymus pradės veikti už 
60 dfenų.

<ivoliių ir vėl pasauliui- grąso

f CiviiizaėijtfS lopšys
Jiems patylbmiš buto leistaKURŠĖNAI- Kuršėnuose 

sudegė klebono parapijos ktd$ 
ii* gyvenamo namo stogas. Niąn 
stelių pagyta apie 2000 lito* 
Veliant dėl šio gą&ro ,ktota, 
įPaaiškėjp nauji enąK kad trcfee- 
šiai buVb apdrausti ne kokioj- 
oficialioj draudimo įstaiįdjk 
bet... Teisių vyskupystės kiftk

:SavotiŠkos hubtaiko^ pagatt* 
įas jus atsiduriate vadinamo- 

™... __ .^..Jjoje veidrodžių Salėją kur p a*
joj. Tik klebonas negalįs pd* šėdžiaVo beVėik viso pAsAulio 
'Sakytu kokią' pyeijB’iią jis tu* Įžymiausi diplonaątįjos vytai; 
fįs gstuti, nes. kūHja apdtat^jJie čia gihČijošį,/Kalbėjo,;ir Ją, 

kuomet negalės įeiti į normales ’Je, kurią buk susimėtą f idimą išmokanti savo

Maskvos spauda, o paskui ją 
•ir komunistų laikraščiai kitose 
Šalyse kėlė didelį triukšmų prieš 
•tariamus “trockistus” Ispanu o-

^įžymiausi diplonaatįjos; vytai.

dvasią ugdyti.' Štai’ 
vos dvidešimčiai metų, kariu 

’plržišliiikuš, jiė atvirai, drjąta 
ikateti aW kitų- tšdtų- paver
gimą, o ypač apie rytuose nau- 
’jų erdvių įsigijimą. Tokiomis 
(mintimis jus lydimi stebite šią 
Versalio Rūmų didžiulę salę* J 
Einate, žiūrite, stebite visus ___
ikitus šių ruriių kambarius ir So ir kam mums reikalingas^to-

vienam išsireikšti dėl Lietuvos 
?dąMrtinėS- tvarkos ir ateities.

Sekr. Vaupša raportavo, 
'kad ddtig darbavosi ypatiškai in 
laiškais dėl sušaukimo, šios kon
ferencijos. Visų raportai pribū
ti.

Diskusijos klausime prisireh« 
gimui prie 2-ro A. L. K. Konąre-

vėžes. Kad iš Vokietijos pusės organizaciją i? darę bendrus sę-įra. 4

nuoSti- lįut^fš'pSstote^ » kurte jaiiL. . , .. . .
. fyeik nieko nebeliko! .štai, tai >*te jaučiate, kad tai čia be- kis Kongresas, K. Gaškiene (iš

V-
■■i. \
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Detroito Lietuviu Žinios
LIETUVIŲ KAM-

■Žinios Iš Detroito Ir Kitur
Pragyvenimas pabrango.—Bulvių paroda.—Mirė mokslo 

įstaigos įkūrėjas.—Automobilių paroda.—Nori, kad 
kun. Coųghlin.kalbėtų oro bangomis.—Bandys sukelti 

vieną milioną dolerių. V

šiemet pragyvenimas Detroi
te pabrango beveik šešiais nuo
šimčiais. Tokį raportą paskelbė 
Vizituojančių šeimininkių asoci
acija. Raportas yra pagrįstas 
tiksliais faktais.

Pasirodo, kad šiais metais 
daugiausia pabrango maistas, 
drabužiai ir butų nuomos. Det- 
roitiečio šeimai, susidedančiai iš 
penkių narių, pragyvenimas 
1936 m. atsiėjo $1,663.80, o šie
met sieks-^—$1,761.

Kaip matome, pragyvenimas 
gerokai pabrango. Bet vis dėl
to jis žymiai pigesnis nei buvo 
1929 m. Tais metais pragyventi 
Detroite atsiėjo dešimt nuošim
čių daugiau nei dabar.
Pravartu čia bus pastebėti dar 

ir tai, jog iŠ paskelbto raporto 
matyti, kad Detroite, palyginti, 
daugiausia pabrango butų nuo
mos.

Chemijos mokslu Gaivan su
sidomėjo po to, kai mirė jo jau
nutė duktė. Jos liga buvo dak
tarams gerai žinoma, vienok 
nuo tos ligos dar nebuvo žino
mi vaistai. Garvan tad ir suma
nė įsteigti mokslo įstaigą, kuri 
darytų įvairius tyrinėjimus.

Automobilių paroda atsidarė 
su didžiausia pompa. Atsidarė 
ji pereitą šeštadienį Pirmą die
ną atsilankė apie 36,000 žmonių. 
Sakoma, kad tai yra didžiausia 
minia, kokia kada nors per vie
ną dieną automobilių 
yra aplankiusi.

Pernai automobilių

parodą

I^apecr, Mich.—Visokių paro
dų, visokių kontestų žmonės 
prasimano, štai šią savaitę čia 
bulvių augintojai surengė bul
vių parodą ir drauge kontestą. 
Parodoje dalyvavo devyniolikos 
apskričių bulvių augintojai.

Kai paroda pasibaigs, tai bus 
išdalintos dovanos, žinoma, do
vanas gaus tie, kurie užaugino 
geriausias budves.

parodą 
j aplankė 159,066 žmonių. Spren
džiant iš pirmųjų dienų, tikima
si, jog šiemet parodą aplankys 
260,0U6 žmonių. Tai reiškia, kad 
susidomėjimas automobiliais 
metai iš metų vis labiau auga, 

šiemet žiūrovams ypačiai krin 
ta į akis vadinamieji “treile- 
riai”, kurie tiesiog turi mažo 
namelio parankamus.

galima tiek pasakytų jog jis bu- 9 valahdo ryto, pasimirė neat- 
:vo geras žmogus it su. visais [gavęs sąmonės. Jį ^uvaiji^jo' 
'savo kaimynais draugiškai su-1 jaunas vąįfcėzafšC01 me-
gyveno. Jo tragiška mirtis su-itų amžiais); Vaik^dš .sjujaiky; 
judino visos apylinkės farme- tas ir eina: tafdymąS.
rius. Jie vis dar tebekalba apie 
•tas aplinkybes, kuries privedė 
prie tragedijos. i
Ūkininkų Progresyvėi Draugi
jai. Jis buvo apie. 5'8 metų am
žiaus. /

Tarnas Pauliukas bbvb šėny: 
tc i vas Žmogus, bet dar gkha 

rus jr greitas žmogus?
lapkričio 19 d.' šventu Jur

gio Pr-jdk/svetainėj perimamos 
vielos diskucijos’. ’ Gal bW ir 
prakalbos unijų klatisirhu. Miat, 
čia ’pa's mus prasidėjus CIO 

. - j . .’. , į smarkiai organizuoti datbidin-kai ImkaminosK ir ulfavojo pas ■ Miems
i kompanijos, kad galėtų migsk 
lėti CIO pradėjo tverti kumpa- 
ničnaš unijas. Ir reikia pasaky
ti, kad Šiame mieste tokių- kom 
paničnų unijų suorganizuotą 

(jau kelios. O to pasekmė yra 
i ta, kad kompaničnų unijų nariai 
su CIO, hariris prade jb rietis. 
Mat, kompanijos vis dar randa 

TT1 . . . . . . „ .. . . . tokių lengvatikių žmonių savoŪkininkai jau prieš kiek lai-'i , , . . . u . . j.■ * >! darbininkų tarpe, kurie padeda
! dėl niinėtds “diskusijos ir š^U- 
i kiamos, kad plačiau nu-švfeti 
j dalyką ir supažindinti darbinin
kus su visokiomis unijoms: ųni 
jomis, kurios gina darbininkų 
reikalus, ir unijomis, kurios gi
na darbdavius.

čia rakandų darbininkų strei
kas buvo plačiai prasiplatinęs, 
bet jau dabar baigtas. Vieni dar 
bininkai jau grįžo dirbti, kiti

• . v i, / •
Sidabrinės Vedybos ..<•

Spalio 3.1 d. apylinkės dkinin

Galvydžius jų dvidešimt penkių 
metų vedybinio gyvenimo su-! 
kakties proga. Svečių susirin
ko labai daug. Net iš Ghicagos 
buvo atvykęs šVogeris P. Mi- 
kuška ir kiti. Jubiliatams liko. 
įteiktos gražios dovanos ir su-1 
dėti geriausi linkėjimai. Tai ti
krai buvo nepaprastos vaišės.

ko bulvės nusikasė, o dabar ai
manuoja, kad jos pigios. Reikia 
pasakyti, jog šiais metais užde
rėjo ne tik bulvės, bet ir kiti ja
vai. Slogiausias tik dalykas yra
tas, kad kainos nėra aukštos, i 
Vadinasi, kai ūkininkai daug! 
ko turi, tai priversti yra savo 
produktus- gana pigiai parduo
ti.

Mirė chemijos mokslo 
patronas

Dearborn, Mich.—Prieš kelis 
metus čia buvo įsteigta vadina
moji farmų chemurgijos taryba. 
Faktiškai tai yra mokslo įstaii 
ga, kuri stengiasi chemijos mok 
slo žinias pritaikyti žemės akiui. 
Nors palyginti taryba neilgai 
dar teegzistuoja, tačiau ji jau 
spėjo labai daug nuveikti.

štai dabar čia liko gauta ži
nia, jog chemurgijos tarybos 
įkūrėjas, Francis P. Garvin, ne
tikėtai mirė New Yorko mieste.

Garvan buvo vadinamas che
mijos mokslo patronu. Be che
murgijos tarybos, jis New Yor- 
ke> sukurė kitą įstaigą, kurios 
nuopelnai yra labai dideli.

Ir vėl bandoma atgaivinti 
kun. Coughlino nusmukusią re
putaciją. Štai šiomis dienomis 
Detroite buvo surengtas masi
nis mitingas, kuriame kalbėjo 
to kunigo politikieriaus leite
nantai. Paskelbusiam “radijo 
kunigui” komplimentų jie nesi
gailėjo. Girdi, tai vienatinis žmo 
gus, kuris galįs šią šalį- iš eko
nominės suirutes išvesti.

Kalbėtojai graudeno rinkti 
parašus. Esą, reikia pasiųsti pe
ticiją su penkiais milijonais pa
rašų, kad kun. Cougnlin ir vėl 
galėtų per radiją kalbėti..

Vos pasibaigė vasaros pasi
linksminimai,
žiemos sezono parengimai./ Va
dinasi, ūkininkai rengs balius 
ir linksminsis svetainėse, žo
džiu, jie nenuobodžiauja.

Šia proga bus ne pro šalį pa
žymėti, jog šią Vasarą turėjo
me pusėtinai daug vasarotojų 
iš Chicagos. —Ūkininkas

kaip prasidėjo ' dar laukia, kad pašauks. Strei
kas baigtas su labai mažais lai
mėjimais, o kitur ir ineko ne
laimėta. Mat, streikas nebuvo 
laiku iššauktas, todėl ir pasek
mės prastos.

—S. Naudžius

Grand Rapids. Mieli
JUOKAI

Detroito yra išlaikoma 80 va
dinamųjų socialių , agentūrų. 
Tos agentūros yra išlaikomos 
privatiškomis aukomis. Kiekvie
nais metais yra skelbiama rink
liava, kad butų galima sudary
ti fondą. Tokia jau rinkliava 
įvyks ir šiemet. Per kelias die
nas bus bandoma sukelti vienų 
milijoną dolerių.

—Michigano Pilietis

Miaža Bėda
Artistas, kuriam atėjo laikas 

šokti iš laivo į jurą, atsisukęs 
1 šaukia į. režisierių:

/ —Bet, pone fežisieriau, aš gi 
nemoku plaukti!

—Maža bėd!ą, kartu galėsim 
scė-

Nelaimėje žuvo lietuvis.—Dis^- 
kusijoa unijų klausimu

Lapkričio, 5 d., 11 valandą va
karo, liko automobilio užmuš-, 
tas Tarnas Pauliukas, SLA 60 
kuopos narys. Kadangi tą va
karą įvyko SLA 60 kuopos su- nufilmuoti ir paskendimo 
sirinkimas, tai Pauliukas atėjęs ną,—atrėžė režisierius, 
užsimokėjo - duokles ir greitai! — ------——----- —------—
išėjo. Matyti, turėjo kokį reika-1..
lą. Vienuoliktą valandą beein- Skelbimai Naujienose 
ant skersai Leonard gatvę pa- j duoda nauda dėlto, 
kliuvo po./ automobilio ir liko'įk^d pačios Naujienos 
nuvežtas į ligoninę. Kitą dieną, yra naudingos.
. tj. , , ■ , ■ „„į,,, ............ .. (-.i ------- t

Šiomis dienomis Pittsburgho 
UniVeršitėtas su Lietuvių Kam
bario nusiuntė

jį KaurtĄ i$safcyrhą kai kurių 
; medžiagų, f>kafe#ų įrengimui

Į l’ątąi mitarta specialiame ben 
draine Universiteto atstovybės

Liėtdųtjį Komiteto susirinkt- 
me-\rurfsėM <• Užsakymas yra 

■ lV> Ktiris paga?-
‘mintas Uiit^ėrsiteto architekto- 
irių išverstas lietuviš-
kai # pasiųstas Lietuvių Kam
bario Komitetui Kaune.

1 . Užsakyta šie dalykai:
i 1) Lininio atipinio 46 metrų 
•i^gio, pusantro rąetro įdbčid. 
/fhe audriu bus kaUibarfo šie- 
‘nbs iškibtdSi:
\ 2} Juodojo aŽubto, Kambario 
ifryžuk

Seninus mes "inkomės audi
nį iš kelių skirtingų pavyzdžių 
f&bar esame gavę iž Kauno du 
pavyzdžiu- vieno ir to paties au- 

^dinib< M:at, k-aid šųtaikiiis audi- 
Įnj’ nuo* šutiiho, jisai ėsti- mirki- 
namaš tam tikrathe skystime; 
Vienas dabar gautų pavyzdžių 
buvo mirkytas ąžuolo žievių 
skystirile, kitas—beržo žievių. 
Kiekvienas toks skystis savotiš
kai perkeičia audinio' spalvą, to
ną. Mes išsirinkome tą, kuris 
mirkytas ąžuoliniame skystime. 
Audinio raštas labai gražus 
smulkmenose, o su jomis gra
žiai vienijasi įstrižai einą pla
toki vingiai, lyg simbolizuoda- 
:mi paukščių lėkimą, jų kelius.

Kuomet gausime iš Kauno są
skaitą,. Pitt. Universitetas pa- 
.siųs ir mus kambario fondo pi- 
,pigus New Yorko draftu. Mu* 
sų atstovybė, Kauno Komitetas 
pieržiures medžiagą ir, radęs ja 
visiškai gena ir tinkama, įsa'kyš 
tuojdus 'pasiųsti Amerikon. To
kia procedūra numatyta tame 
užsakyme, Memorahdiime,

Kita visa medžiaga' bus per
kama Amerikoj, čia bus dirba
mi baldai ir visa kita.

4i šio specialio- susirinkimo ve
dėja’ ponia MĮtchell perskaitė pi 
Gudaičio laišką, gautą birželio 
mėn. Iš! to ir prieita prie galu
tinų nutarimų ir užsakymų.

Dar kiti dalykai, kuriu turi
me laukti iš Lietuvos?: 1) na
tūrali o didumo piešinių, kamba
riui ornamentaeijos pavyzdžių; 
2} į langą tinkamos emblemos 
piešinio; ,3) Lietuvos Universi-

I 1 I» I I 1* > ■ ■T*" I I *■

I Atėjo 
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BAISI TRAGEDIJA
Antanas Beikeris nužudė savo žmoną? ir liroj M to pats; 

nusižudė

F&untain, Mich.—šioje apy
linkėje įvyko baisi tragedija. 
Tos tragedijos pradžio, kaip kai
mynai pasakoja, buvusi tokia: 
per ilgą laiką Beikeriai nesugy- 
veno ir nuolat barėsi. Pagaliau, 
sakoma, Beikerienė su vaikų pri 
tarimu išvariusi savo vyrą iš 
farmos. Buriamas jau nebe jau
nas žmogus,' Antanas nebegalė
jo, kaip sakoma, iš naujo gyve
nimą pradėti. Jam; į galvą įstri
go mintis, kad jis liko labai nu
skriaustas. Ir juo ilgiau apie tai 
galvojo, juo labiau pasMį gimė’ 
keršto jausmas. Jam atrodė, kad 
jo liūdno likimo didžiausia kal
tininkė yra jo žmona.

Ir štai šiomis dienomis An
tanas visiškai nebeteko pusiau
svyros. Padarinyje jis nužudė 
savo< žmoną ir pats nusižudė.

Antanas Beikeris turėjo ne
didelę farmelę. Tai buvo jo vi
sas turtas. Daug jis prakaito iš
liejo, daug vargo padėjo, kol 
toje farmelėje įsikūrė. Dalykas 
tekis, kad jam teko kelmus rau? 
ti, kadangi žemė buvo nedir
bama. legaliau tie susitvarkė, 
jog šiaip taip galėjo vęrstis. 
Nors ir vargingai gyvendamas, 
jis užaugino tris dukteris ir 
tris sūnūs. Kai vaikai užaugo ir

^ienatinis'džiaugsmas'.'Na, o kai 
Įjos neteko, tai ir gyvenimas jam 
pasidarė nebeįmanomas-.

Antanas Beikeris (Becker) 
•buvo apsigyvenęs pas Savo kai- » 
myną Marcinkevičių. Tą rytą 
'prieš tragediją Beikerią atsikėlė 
kaip, ir paprastai kiek susitupi- I 
nęs. Jis pasiėmė šautuvą, šaky* 
idamas, jog eisiąs medžijotL Nie- 
kam ir į galvą negalėjo ateiti 
mintis, kad jis ką nors blogo 
mano. ■ j ' v .

Apie vienuoliktą valandą die- ; 
juos pasigirdo du šūviai.’Bet ir 
tada niekas dėmesio neatkreipė. 
uMat,J medžiojimo sezonas jau, 
prasidėjov Tik vėliau bulvių ' 
lauke marti rado negyvą Bei- 
kėrienę. Ji buvo nušauta. Be to, 
dar ir jos galva buvo sumušta. 
Už penkių dešimčių žingsnių, 
bulvių lapų paslėptas, gulėjo ir 
pats Beikeris. Iš viso buvo ma
tyti, kad jis papildė savižudy- 
Stę. . < .

žinoma, tuoj buvo pranešta' 
daktarui ir policijai Tačiau dak- . 
taras galėjo tik patvirtinti, jeg 
abu jdu yra negyvi; Tragedijos 
aplinkybės buvo tiek aiškios, 
jog šerifo padėjėjui ir korene-. 
riu* nereikėjo- ilgesnio tyrinėji
mo daryti. ■ ‘

Beikerįišvažinėjo, tai f-grmelę buvo jo Apie velionį Antaną

General Motors laboratorija turi įsirengusi ir akustikos kambarį kuris yra 
uždaromas keliomis durimis ir į kurį negali įeiti jokis pašalinis' garsas. Jame 
bandomi Chevrolet ir kiti' General Motors automobiliai, tikslu iš jų pašalinti 
visus bereikalingus garsusj kad jie negalėtų įeiti į automobilio-vidų.

per 
jaft 
nu- 
bu-

meu

tikslai. 
o*cloc-

dvasios

ženklo,^ spalvuoto; 4) pa
rinktų įrašų į kaimyną, k. a. 
liaudies patarlių apie mokslą, 
apŠVietą; 5) vatdų mirusių as
menų, atsižymėjusių lietuvių 
kiilturoje, kas bus inkorporuo
ta į rašomosios lentos uždangą.

Šitie ir kiti dalykai buvo 
f 

svarstyti po keletą kartų 
dvejus metus. Dabar 
beveik viskas galutinai 
spręsta. Kambario darbas 
vo manoma pradėt dar šiais
tais, bet tenka dar atidėt, ypač 
dėl <to, kad jo fondfts dar ne
užbaigtas. Laukiam dar aukų 
iš Amerikos lietuvių, čekius ar 
money orderius reikia rašyti 

i Lithuanian Memorial Room 
Fund, o Siųsti: W. ’Zamblaus- 

’kas, 31 Minooka st., Pittsburgh 
(16), Pa^ , ‘

Del informacijų galima rašy- 
,.tį sekretoriui: J. Baltrušaitis, 
265 Seneca St., Pittsburgh, Pa.

Paaiškėjo, kad būrelis lietu
vių susitarė nupirkti Rimšės 
“Lietuvos Mokyklos” repliką, 
kuri butų įtaisyta į vidurį sta
lo Liet. Kambaryje. Tas pirki
mas nepalies kambario fondo.

Pirmoji eilė tautinių kamba
rių Pitt. Universitete bus pra
dėta' dirbti neužilgo. Tai škotų Į 
čekoslovakų ir rusų kambariai. Į 
Manoma, jie bus užbaigti iki I 
ateinančio birželio mėnesio.

LKFK. Sekr. J. Baltrušaitis

Turinys:
A. Vilčinskas—Japonijos im

perializmas ir jo
Danas Pumputis— Five 

ke.
A.' Gučps — Žmogaus 

gyvenimo drama.
'K. Baranauskas — Nendrė —

Žuvis prieš vandenį.
V.-J-kas—Trys kanalai.
K. Jakubenas—Du eilėraščiai.
D. Pumputis— Pokarinės Len

kijos romanas.
Populiarusis Mokslas. •

Naujų Knygų Apžvalga.

Kaina 45 Centai
GALIMA GAUTI

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, Illinois.

ĮF fAįN-tAKtLLtK

Štai 7t metu senumo patikima* 
linUnenta*. kuris palengvina mus* 
kulų gėlimus ir skausmus susi* 

darančius nuo reumatizmo.
REIKALAUKITE

PAIN-EXPELLERIO
su “Inkaro” vaisbaženkliu vitoss 

vaistinėse.

W o P L.p, F A M O U i ’ . t.

LI N Į M E NT

APSIDR AUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtu nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
-APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
. »ir. ’pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 

iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6 00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje, s

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius it našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

j Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į 
; LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 
' (SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St.. New York, N. Y.

H u l/ o iGero šateno Pagalvės R u l/o i UjRUI frie Kožno Pirkinio Ujlkdį
t 

dabar minint musų

30 m. Sukaktį
^Turime Pasirūpinę Net ir Specialų Staką Šiam Įvykiui 

Tik Palyginkite Kainas

UŽEIKITE IR PAMATYKITE MUSŲ 
RINKTINĄ STAKĄ.

T» ' i-j dirbant jūsų pagalves ir-. . . .ramatykit kai 'ras«tos medžiagos,Belaukiant 
. kokią pasirinksite

\ * *x I

• SENA, PATIKIMA

Weišberg <&ęo.
1715 S. Halsted Street. Canal 6160

Ieškokite žąsies raudonoj klėtkoj

MOTERYS... ,
* r 

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

Valgiu Gaminimą Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai *1.10 

MAUJBENOS 

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”



- |

Ifl 1 NAUJIENOS, Chicago, m.

DAINUOS KONCERTE

SUSIRINKIMAI

Gerkit Lietu-

- Jadvyga Gricaitė, jauna besimokinanti dainininke, 
kuri sekmadienį vakare dainuos Keistučio Pašalpos Kliu
bo vakare, Chicagos Sokolų salėje, 2343 South Kedzie 
Avenue. 'Programas prasidės 5 vai. vakare.

........... ==£=g".. 1

Diena Iš Dienos

Serga .
J. Blackis

ENGLEW00D—Sunkiai ser
ga J. Blackis, 6154 South Ash
land avenue. Ligonis randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėje, po gydy
tojų priežiūra. Jis yra žinomas 
Chicagos lietuviams kaipo ta- 
vem biznierius. >

•• Senas Petras

ėjusį sekmadienį, populiarieji 
šios kolonijos gyventojai, Vik
toras ir Veronika Rajibunai, 
6557 So. Talnyan avė. savo sū
naus Leonardo dirrtiavonės pro
ga buvo suruošę šaunę parę, 
į kurią sukvietė gimines ir savo 
draugus. Visi svečiai tuo metu 
pas vaišinguosius Raubunus 
gražiai linksminosi, velydami 
jaunam Leonardui, jo didingos 
dienos proga, geriausių laimių.

Rep. B. P.

“Moveris” Sadauskis 
Buvo Sužeidęs Koją

BRIDGEPORT—Gerai žinom- 
sa “moveris” ir anglių prista
tytojas, W. Sadauskas, 808 W. 
33 place, buvo sužeidęs koją, 
taip, kad reikėjo šauktis dak
taro pagalbos.^ Bet dabar jau 
koja yra sugijusi ir p. Sadaus
kis vėl darbojasi nuo ankstyvo 
ryto iki vėlyvo vakaro.

. • v I . ’

Tenka’ pridurti, kad moveris 
Sadauskas visada linksmas, vi
sada gerai nusiteikęs.

Rep. B. P.

Dirmavonės Parė
Pd.s Raubunus

MARQUETTE PARK — Pra

Netrukus Grįž 4 ; 
Namo iš Ligoninės

Jauna lietuvaitė Stella Pu- 
kiute, kuri pereitą, savaitę pa
sidavė operacijai, šį sekmadie
nį žada apleisti ligoninę ir grįž
ti namo. Ji guli Chicago Memo- 
riąl ligoninėje, prie 31-mos ir 
Lake Parke avenue.

P-lė Pūkis sirguliavo ilgoką 
laiką, po aklosios žarnos opera
cijos, kuri buvo padaryta’ kele
tą metų atgal. ; Pasirodė, kad 
operacijos žaizda negerai užgi
jo ir reikėjo naujos operacijos, 
kad tai atitaisyti. Dideliam li
gonės, ypatingai motinos ir tė
vo ir brolio džiaugsmui operaci
ja pasisekė. Dukrelei gulus li
goninėn, motina p. Pukienė, var
gu sumerkė akis valandėlei. Li
gonė yra duktė pp. J. Pūkių, 
kurie gyvena ties 7046 Euclid

L f 'Z®
k
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Lietuvių Universiteto Kliubo susirinkimas įvyks lapkričio 14 
dieną, trečią valandą popiet, pirmininko Stanley Drigoto 
namuose, 5114 S. Knox St. Kviečiam visus senus ir nau
jus narius atsilankyti. Bus didelis ir įdomus susirinkimas.

SLA 55 kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, lapkričio 14 d., 
2 vai. po pietų, Bimbos svetainėje, 635 West 119 St. Bus 
tartasi apie vakarą, kuris įvyks sausio 16, 1938, parap jos 
svetainėje. Kalbės Mikužiutė pirmą kartą West Pullmane. 
Atsilankykite paskirtu laiku. Kviečiami ir (tie, kurie dar 
nepriklauso prie kuopos. —J. Tamasauskas, rast.

Kruopiškių Kliubo susirinkimas įvyks šeštadienį, lapkričio 13 
dieną, 8 vai. vakare, 2436 N. Marmora avė. Visi, nariai 
esat kviečiami atsilankyti, nes yra daug svarbių tarimų.

, Rast. V. čepulevicius.
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk

tadienį, lapkričio 12 d., 333 S. Ashland blvd. Amalgamated 
Centro name, 7:30 vai. vak. Bus nominavimas lokalo val
dybos 1938 metams, taipgi specialis susirinkimas dėl no- 
minavimo Joint Board valdybos ir biznio agento. Tad visų 
narių yra pareiga imti dalyvumą šiame susirinkime.

. Valdyba.
Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Draugijos susirinkimas 

įvyks penktadienį, lapkričio 12 d., 7:30 v. v., Juškoj sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Visi nariai yra kviečiami atsilan
kyti į šusirinkimą. Kviečia Valdyba.

avenue, pietrytinėje Chicagos 
dalyje. Ji yra veikli “Pirmyn” 
choro narė ir valdybos sekreto
rė. Ligoninėje ją kasdien ap
lankydavo būriai draugų, kurie 
sunešė daug gėlių, saldainių ir 
kitokių gražių dovanų.

Linkime p-lei Pukiutei kuo 
greičiausiai pįlnai atgauti savo 
sveikatą, kad vėl galėtų grįžti 
prie s-a’vo pareigų ir darbuotis 
chore su savo draugais. /

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

• Vincenit Testą, 23, su Martha 
Kaminskas, 20

Lavvrence Skuse, 31, su Lib- 
bie Cilli, 32

Matt Prengovvski, 23, su An- 
ne Zagar, 20

•» Alphcnse.. Dambrauskas, 21, 
su Anne Buzinškas, 20

įas

c

ir vi- 
ir Jo-

Išteisino Vaiką 
Užmušėją

Prakalbos apie gręsiantį pavojų’ Klaipėdai ir dabartinius nera
mumus Europoje. Kalbės Naujienų Redaktorius Dr. P. Gri
gaitis ir buvęs Vokietijos reichstago atstovas, rašytojas ir 
“Neue Volks-Zeitung” redaktorius Gerhard H. Seger. 
Įvyks penktadienio vakare, lapkričio 12 d., Mildos svet., 
3142 S. Halsted St. Pradžia 8 vai. Rengia LSS Chicagos 
Centralė kuopa. —Komisija.

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubas rengia milžinišką koncer
tą sekmadienį, lapkričio 14 d.» Sokolų svetainėje, 2343 S. 
Kedzie avė. Dalyvauja Helen Bartush ir visa eilė kitų pa
sižymėjusių dainininkų. Pradžia 5 v. vak. Įžanga 40c. Po 
koncerto šokiai. —Komitetas.

Naudokitės Proga!
v .

XTauji nariai, kurie dabar įsirašys CHICAGOS 
LIETUVIŲ DRAUGIJON per musų konkur- 

santus, Draugijos narius bei ofise, iki gruodžio 
(December) 11 d., gaus nemokamai tikietą vertės 
$2.50 j Draugijos baųkietą, kuris įvyks gruodžio 
11 d., Amalgamated Auditorium, 333 So. Ashland ' 
Boulevard. 1

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS OFISAS:

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

’ . < (' .* .. ■! ju <*•••■
8)

,v’r-

grand jury buvo apkaltinęs už 
žmogžudystę Chicagos istori
joj. Gydytojai pripažino vaiką 
pilnai normalų, be jokių kri-‘ 
minalių palinkimų.

Bet vi^ai kitaip į jį žiuri 
jo mokyklos draugai. Jie atsi
sako <su juo .kalbėti ir žaisti, 
taip kad tėvai ketina išsikelti 
iš tos apielinkės.

timuit, 
gets gay with patent in 

RED CROSS SHOES 
^.Aqua-8eo proceiud. Water-re»lstant. Won'tspot

4573
The TIERRA

The BROADMOOR

So utterly smart, together — 
Gabardine and gleaming pat- 
ent. The season’s style twins 

’ at their smartest in glorious 
Red Cross Shoes. The sea
son’s most amazing ■ value, 
too. Price štili

Šame High Qua1ity 
Price štili only

only $6.50,

Made over ėrclusiva 
"Limit" Ląstą

“Sutrugdė 
Miegą” ,.

RIVERSIDE. — Kaip 
si kiti geri žmohės, taip
na s Byanskas, pianistas' ir “Bi
rutes” Choro vedėjas, laikš nuo 
laiko susilaukia, gimtadienio. 
Bet jis nevisuoųiet tuos savo 
gimtadienius atsimena. Pavyz
džiui, kad ir užvakar. Buvo be
sirengiąs eiti gultų. Staiga, su
skamba skambutis. Pravėrus 
duris, į jo butą įpuolė visas 
būrys birutiečių ir užtraukė 
“Happy Birthday”. ,<

Taip, svečiai sutrugdė p. By- 
ansko miegą. Laikrodis buvo 
pusėtinai toli nužygiavęs, kai 
gimtadienio vaišės ir linkėji
mai pasibaigė. Buvęs. . z * •’

Susituokė Marųuette- 
parkiečiai Pranas 
Pužauskas su 
Viktorija Balsiutc

Lapkričio 7 d. pp. Pužauskų/ 
SLA. 260 kuopos darbuotoj ų, 
sūnūs Pranas Pužauskas ‘sųsį- 
tuokė su Viktorija. Balsiutę. 
Jaunieji senovinių-triukšmingų 
vestuvių, nekėlė./ • > •'

Vedė taip sakant; meilės .die
vaičio sužadėti ir užtad jie . sa
ko, kad baliavpjimai' toj vie
toj neturi prasmės. Linkėtina 
jauniemsiems c laimingo gyve
nimo. ’ K. L.

' < ............. . . ■ "■

QAK LEAF TAVERN
Savininkų Sugrįžimo 

iš Lietuvos Pate
įvyksta Šeštadienį ,

LAPKRIČIO 13 D.
• IKviečiame visus draugus ir 

' pažįstamus į musų' parę. 
Bus veltui užkandžiai ir gera 
muzika. Savininkai:

Agnės Šidlauskiene ir 
Steve Svilainis

3428 S. Halsted St.
t ■ ■ •

.... .......................................................................................................................  I.i.gl. 111,

Donald Lewnndowski,. 13 
metų vaikas, kunš užmušė 11 
metų kaimynų . mergaitę Lor- _ 
raine Rzeppa, liko išteisintas - 
teisėjo Harrington. Jis buvo j 
jauniausias žmogus, kokį -

BOSTON SHOE 
STORE

3435 So. Halsted St.
, i . •

Garsinkites “N-nose”

. PALIAUBŲ DIENOS PAMINĖJIMU
> — RENGIA ■' ‘ '

dariAus Girėno postas \ 
šeštadienį, Lapkr.-Nov; 13 d. 7:30 vak. 

YUŠKOS SVETAINĖJE,
• ; 2417 West 43rd Street

Bus gražus programas pritaikytas tf(i dienai, o po prpgramo šokiai 
!U—' / '------ ......... —......"• ------ --- -- ------ L

Penktadienis, lapk. 12, 1987

,.4573—Praktiška sporto suknelė. 
Ji tinka bile amžiaus moterei arba 
merginai. Sukirptos mieros 34, 36, 
38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę. " 1 •

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

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau z
atsiųsti man pavyzdį No....... .......

e %

Mieros ______ _____  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Extra Pranešimas 
Chicagos Lietuviams 

Pranešam visiems Chicagos lie
tuviams, kad plačiai žinomas 
AMBROSE BROTHERS arba 

PALACE GARAGE 
724-26 W. 19th St. 

turi mekaniką, kuris yra savo 
amate gerai patyręs ant visokios 
išdirbystės karų. Darbas yra ga
rantuojamas už prieinamą kainą. 
Reikalui priėjus kreipkitės. Pa
tarnavimas dieną7 ir naktį.

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

*

ar DAUAIIIC ,1': " m fhvUIIJo'X
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MYBĖI?

Kalbės: GERHARD H. SEGER, buvęs Reidhstago narys ir" N. redaktorius DR. P. GRIGAITIS
' ; Rengia L. S. S. Chicagos Centralinė Kuopa

-3. _ - ■ ' J- - ■
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Lietuviškas 
Krupnikas

A — 80 Prodf —. s
Labai gardūs gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
liu šit slogas.
Mes parduodam tikį 
tavernus. Ten ir rei
kalaukit.
į kitus miestus ta- 
vernams orderius pa
siunčiama ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų ląbelį

INTERNATIONAL
; .Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

DAILY

BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

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

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

JOHN OKSAS
4405 SO. FAIRFIELD AVENUE

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

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos njšles su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

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

-

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI >12
PALAGUI PAGELBA $Kfi

LIGONINĖJE ....................
PALAGO PAGELBA $90

NAMIE už ................. ..........
EKZAMINAVIMAS $ 4

OĘISE ------- - ------------------ ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lavrndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory >670

AL. MASIULIS 1
TAVEĘN i

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

2055 WEST CERMAK RD.
Tel. Seeley 9224.

LEGION TAVERN
4 Grcvehill 4563
FAMOUS BERGHOFF BEER 

Taipgi visokį kiti rinktini gėrimai 
ir užkandžiai.

W. C. LUKAUS, Sav. 
6425 SO. ASHLAND AVĖ., 

Chicago, Illinois .

• , SIGNS—IŠKABOS
ACE ERECTORS, Ine.

įsteigta 1921 m.
Mes pastatome visų rūšių saines 

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

ROXEE GARAGE
Automobilius taisome, pentiname 

rtirmiPA TTT a^elnai duodame visą natamavl- 
vMlLAvrU,' lLxL. Imą už prieinamą kainą. Atdara die- 

. 11 I ną ir naktį.
PETER OKSAS 

3417-25 DIVERSEY AVENUE 
Tel. Belmont 1531

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street, _________________
PRADŽIA 8 VAL. VAKARĖ ' ĮŽANGA 10 CENTŲ YPATAlj

...................  .Ut.t. . .. .

IK
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Šįvakar Kalbės G^n^vaitės Gedraitienės 
Koncerto Proga 

J.

Rašo—NORA

įvyks 
(Žiu-

Pius Grigaitis

Šį vakari Mildos Saloje, 
32-tros ir Halsted gatvių 
labai svarbios prakalbos,
rėk žinių.) Kalbėtojai aiškins 
apie hitlerizmo pavojų Lietu
vai, ypatingai Klaipėdai, ir 
bendrų dabartinių karų ir ne
ramumų reikšmę žmonijai.

Kalbės “Naujienų” redakto
rius Pius Grigaitis ir Gerhart 
Seger, buvęs Vokietijos reich
stago atstovas, kuris atvyko 
Amerikon, ištrukęs iš Hitlerio
koncentracijos stoties, Vokie-j 
tijoje. ' ...

*

“Atsimenu, kad tuomet po- 
ha’s Pocius vedė Birutės Chorų 
ir Birutė turėjo dalyvauti tarp- 

‘taūitihiam prbgrame Chicagos 
Universitete. Ponią Pociene tu
pėjo būti Vakario soliste, bet su
sirgo. Tuomet aš, gražiam lie
tuviškam kostiutne Aprėdyta, ir 
Su rūtų Vafriikėau. kurį kviet- 
kiriirika's p. Lo vikas nupynė, bu
vau nuvežta Univefšitėtan kdr 
prieš skaitlingų minią svetim- 
itaUčių dainavau tą mano pirmą 
dainą—Kur Bakūžė Samanota 
Ir vienų liaudies dainą-?-Vąį Mo
čiutė Malio: Būdama labai įs- 
pudingoj atmosferoje, stėngiaus 
dainuoti kUogėriausia, ir atsi
menu, kada programa pasibaigė, 
kaip tos svetimtautės moterys < 
pasakojo man gražius dalykus 
ir davė man dovanas.”

Kartu su dainavimo 
joms, Genovaitė pradėjo

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

MIKĖNASANTANAS

šiuo pasauliu
mėu.,. 1936. m., 

aipžįaus, gi-

persiskyrė su 
12 d. lapkričio 
sulaukęs pusės ..___ „
męs Panevėžio apskr., Ramy
galos par., Barklainių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
mėterį Teklę, po tėvais Griu- 
naitę, 2 posūnius: Bronislavą 
ir Albiną, 
švogerius 
vdje.

Liūdnai 
brangaus 
šv. Mišios Gimimo panelės 
Šv. parap. bažnyčioje 13 die
ną lapkričio, 1937 m.. 7:45 v. i 
ryto. Kviečiame visus gimines/ 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas. Mes Tave, j 
mano brangusis vyre, niekuo
met neužmiršime. Tu pas ma- P 
ne jau nebesugrįši, bet- aš an- | 
ksČiau ar vėliau pas tave at- I 
sisiu. Lauk manęs ateinant!

Nubudus lieka.
Moteris, posūniai ir giminės. 1

pusbrolį, 
ir motinėlę

atminčiai 
vyro bus

seseris, 
Lietu-

mano 
laikomos

JONAS KAZLAUSKAS ’ • •
Mirė lapkr., 9, 1937 m., 6:20 

vai. ryto, sulaukęs pusamžio.
Kilo iš Šiaulių apskr., Ųygu- ; 

nų parap., Rubaičių kaimo.
Amerikoj išgyveno 35 metus 
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Valeriją Valantfnienę, 
švogerį Longiną Valantiną, se- , 
sėrs dukterį Oną HansOniėnę 
ir jos vyrą Edwardą Hansoną, 
sesers sūnų Vladą ir jo mote
rį Valeriją ir kitus gimines ir 

. pažįstamus, o Lietuvoje sėse- 
rį Agotą ir gimines.

• I

Kūnas pašarvotas A. Pet- j 
kaus koplyčioje, *6834 So. Wes- 
tem Avė.
•Laidotuvės įvyks subatoį, 
lapkričio 13, iš koplyčios 8 v. i 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės Šv. parap. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pa- J 
maldom už velionio sielą. Po 
pamaldų, bus nulydėtas į ŠV. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visua 
gimines. draugus-ges' ir pa- 
žjstamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. . 4 Nuliūdę:

Sesuo, švogeris ir Giminės, 
laidotuvių direktorius A, Pąt-^ 
kus. Tel. Grovehill 014& .

i nvnkiv™’“" L U < LI i\ IV Visms Pasauli 
Dali*.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Banktetnins 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street

TeL BOULEVARD 7.M4

momentas Jūs Vėiklojė buvo da
lyvavimas Lietriviri Dienoje Pa
saulinė Parodo 1933 . metuose, 
čia ji dainavo viena ir kartu su 
didžiuoju artistu Juozu Babra
vičium. Velijus ji buvo asistuo
janti, dainininkė to paties Bab
ravičiaus koncerte.

“Gražių atsiminimų turiu iš 
mano veikimo tarp lietuvių. 
Vaidinau operetėje “Grigūtis”, 
kurią statė Kanklių Choras. 
Režisavau operetę 1 “Cukrinis 
Kareivis” su Dainos Choru, ir 
“Silviją” su švento Jurgio ir 
Mąrųuette Park’o parapijų cho
rais., Turėjau daug malonumo 
režisuojant Birutės Choro sta
tomą operą “Sveikam Ligos Ne
įkalbai”,* kurioje pati irgi da
lyvavau. Kiek sykių dainavau 
įvairiuose kitų rengiamuos kon
certuos, tai sunku butų suskai
tyti.”

X •• ■ ‘. ■

“Duodama šį savo pirmą 
koncertą, nenoriu, . kad žmonės 
manytų, jdg aš jaučiuosi pa
siekus pačią augštumą savo ar
tistinės karjeros, • bet šis yra 
tiktai vienas žingsnis mario pro
fesijoj, kurioj reikia siektis vi
sapusiškumo, ir jeigu šis žings
nis bus pasekmingas, tai su
teiks man galimybės tęsti mano 
mokyklą ir d'aribą—dainuoti ir 
vaidinti,” labai aiškiai pareiškė 
man ponia Giedraitiene. •

Tai yra tiktai dalis tos įvai
rios ir tikrai įdomios veiklos, 
kurią ši dar jaunų metų, rimta 
artistė-dainininkė suspėjo su
kopti savo artistiškos kūrybos 
augime. Kad ji tūrėtų galimy
bes nuolatos tobulėti ir pasiek
ti tų augštumų kurioms ji turi 
tvirtą pamatą ir pasiryžimą, 
yra linkėjimai jos veiklos ska'it- 
meningų admiratorių-—

Į——A—II I ■■Ii ii IMW aa'ii
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fleip Wanted—Female

MERGINA ar MOTERIS namų 
darbui ir patarnąvimui prie kaiin- 
terio, 1009 Waukegan Road, Glen- 
view, III. Tel. Glenview 622.

PATYRUSĮ MERGINA ar mote
ris bendram namų darbui —būti ar 
eiti — suaugusių šeima —$6.00.

Van Buren 4552;

PATYRUSI viduramžiaus MOTE
RIS namų darbui — virti— 2 moky
kliniai vaikai 10 ir 13; pora bizny 
—gera alga. Columbus 6169.

REIKALINGA MERGINA vaka
rais pagelbininke į taverną.

3201 Lituanica Avenue.

Real Estate Fpr Sale
Namai-žemė Pardavimui

NEPAPRASTAS BARGENAS 2 
fletų mūrinis namas, po 6 kamb. 
—2 karų garažas, pečiais apšildo
mas — .2 lotai, randasi ant 47th 
netoli Kedzie. Kaina $7500. Mainy
siu ant bungalow BrightOn Parke 
arba Marąuette Parke arba Mar- 
ųuette Manor. Atsišaukite, 
4642 So. Albany nuo 12 iki 3 P. M.

8 apartmentų budinkas Marąuet
te Manor — po 4 kambarius — lo
tas 50x125 — štymu apšildomas 
kampinė vieta .— pajamų $4080 — 
dabar tiktai ......... -.................$24.950

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

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

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

J. A. SHULMISTRAS
Home Owners Realty Mart 

4016 Archer Avė. -Lafayette 6300

< REIKALINGA MOTERIS prižiū
rėti 6 metų mergaitę, nėra skalbi
mo. 6637 So. Ashland Avė.

Help Wanted—Maie-Female
Darbininkų Reikia_______

IEŠKANT GERIAUSIO NAMŲ ar 
hotelio darbo su geriausiu atlygi- 
ginitau, kreipkitės į mus—mes pade
dam išsilavinti.

A-Rite Domestic Emplyoment 
, . Service,

1133 East 63i’d St, Plaza 4644

lekci- 
ir. pi

ano studijas, po vadovyste popo 
Pociaus, ir b^ai^ė BeethOven’o 
Konservatoriją gaudama moky
tojos ceritifikatą.

Kuomet p-ta Pocienė išvažia
vo feririopoii, Genovaitė jriu Tan
ke ariįštešh^ mokyklą—Lind- 
blom High Šchoril. Nedaug laiko; 
prabėgo kaip ’feh mokytojai' pa-' 
stebėjo jos, VokalfiYs ir drama
tinius g'abmmtš ir jai teko imti 
Vadovaujari'či^roteš Visose mo
kyklos riiužlkalmos perstaty
muos, ka'’P tai Opėrd'še “Bohe-' 
miari tair’l7’ iri “Maritha” ir ope
retėse “ĖObin ‘HOo'd,s ir “Cho- 
'čolatė Soldier.” .

' Studijos
Užbaigus savo kursus šioje 

mokykloje, GenOVait^ įstojo į 
American Conservatory of Mu- 
sic studijuodama, kad gauti vie
šųjų mokyklų muzikos mokyto
jos laipsnį. Tuom pačiu laiku ji 
lankė Lewis Institutą įgyti rei
kalingus kolegijos kreditus ga
vimui mokytojos laipsnio. Tuom 
pačiu laiku ji dar lanke ir dra
moj kursus vadovaujant ponui 

’CariTyTe Rlokom, kuris buvo bai
gęs Northwesterin Universitetą', 
buvo autoriitetingas šioje srityje' 
ir dirbo prie Littlę Tlieatre As- 
socialiem. Ten musų GoTi'6vaite 
gavo daug patyrimo surišto su 
scena, kaip tai pririerigime sce- 
nerijų, grimo, koštrumavimo ir 
taip tdliaUs. Tuom laiku ji jau 
Vėl mokinosi dairiaviirid pas sa
vo mylima mokytoja ponia Po
cienė, k'ūri jau buvo sugryžusi 
iš Europos. Bet, ant nelaimės, 
neilgai jai teko džiaugtis su tai 
mokytoja, kuri davė jai ne vien 
tik pradžią moksio,-.bet globojo 
ja Visame, būvo jos inspiracija 
ir daug prisidėjo prie tos gra
žios pažangos^, kurią Genovaitė 
padavė savo muzikos studijose. 
•Romai ’lkjciėnei mirus, Genovai
tė pradej'o mOkiriHls su viena 
getai •žinoma palšo mokytoja, 
Etairie De ‘Gdllm, kuri yra nare 
American Goriservatory of Mu- 

(sič mokytojų Sąstato. Vėliaus ji 
dari mdkiriOši iri SU kitu augšto 
iŠsteviriimo mokytoju, p. Tho- 
mas kteDurney .

Haririiotė \

Pati būdama vos penkiolikos 
mėtų amžiaus ir lankydama 
Uindblom High Sčhool/ Geno
vaitė pradėjo mokinti Ateities 
Žiedo^ Draugijėlės Chorą, kuris 
kūrėjo skyrius Briidgeporte, 
Tolvn of bake, Gage Bark, No. 

‘Šfcde iri MariųUėtke Darkė. ‘Šie 
vaikučių chorai statydavo vei- 
kaifukūs ir triričdavo šiaip rhu- 
^kaliris parengimus, kuriuose 
jie labai gražiai pasirodydavo. 
&į sVaribų ir naudingą - darbą 
Genovaitė dirbo per suvirs ke- 
turius metus; ,

.YpaHri^ti ^na^ūmti Genovai
tė prisimena tokius įvykius sa
vo karierOS k$p laimėj imą pir
mos vietos konservatorijos mo
kinių kdritestė, kuri davė jai 
progos dainuoti mokyklos už- 
baigimo apeigose, šios ceremo
nijos įvyko Orchestra Hali, ji 
dainavo tuomet GaVotte iš 
Massenet'operos “Manon” ir jai 
akompanavo Chicagos Simfoni
jos. Qrch^^iį^>bK4ta& svarbus

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA SEJLSMANŲ pa
geidaujamiems veikiančių bravorų 
stakams pardavinėti tavernams ant 
komisijos — nurodykit amžų ir pa
tyrimą. Atsakyti Box 732. Naujie
nos.

NAUDOKITĖS
Musų įstaigoje randasi pigiai ant 

pardavimo keli šimtai visokių na
mų: Rezidencijų Apartmentų, Biz
nių ir Lotų, kuriuos apturėjotae 
nuo bankų, resyvėrių ir Insurance 
kompanijų. Galite atsilankyti dieno
mis—patogiau panędėlio. ketvergo 
ir subatos vakarais.

ERNEST GEISSLER, 
2749 W. 63rd St. ir California Avė.

Chicago, III.

REIKALINGAS UNIJISTAS BUČE- 
RIS. 3239 South Halsted St.

BARGENAS — Lietuvių kolonijoj 
—2 po 4 kamb. medinis namas tik 
už $3800. Savininkas ant vietos.

4452 So. California Avė.

dehdVaitė Gedraitis i 
LiAcolA’o, | ndjau nieko apie piano skambi-! 

1 ’ - J -1 niūrą, bet atsisėdus prie piano 
pradėjai! improvizuoti visokiais 
balsais it dain'uoti kAip prima 
dorina. VaikūČių atid^encija plo
ja man. Pasibaigė ‘^kfynčertas” 
kambriYi'o ir trirp duryš'e susi
tinka sri konservatorijos direk-: 
toriaus žmona’ dairiinirikč ir 
mokytoja, p. Ona Pocienė (da
bar mirus)”.

Pasirodė, kad p. Pocienė is-( 
i” ir buvo 

labai sudominta jaunutės Geno
vaitės balso medžiaga, tuoj aus 
paėmė ją savo globoti ir prade-, 
jo lavinti jos. balsą.

.. . .i

Paėmus vos tik kelias lekci
jas, vieną dieną Gėrio vaite at-: 
nešė savo mokytojai dailią, ku-į 
rią jos motina norėjo, kad Ge
novaitė išmoktų.

“Dainūoti Kur Bakūžė Safna- 
nota atrodo lyg truputį per di-; 
delis užsimojimas tokiai mažai! 
mergaitei” pasakė mdkytojri,; 
pamačiusi tą dainą, kurią jos 
jaunutė mokiriė atsiriėšė, 
jeigu tavo motina taip riorii, na; 
'tai pabandysime, tolia’u tęsė po-' 
riia Pociėnė. Išklausius Genovai
tę dainuojant šią dairią, mokyto 
ja buvo dar daiigiaus riūstebiri- 
ta .įjos taleptu ir gabumu. “Ir 
Kuri Bakūžė Samanota buVo pa
ti pirmoji Ifetriiviška dairia, kū- 
rią aš tikrai išmokai!, rieskaiD 
arit jaū Tų liaudies dairių, kuriins 
mario motirią išmokino mariė; 
dainuoti” sake Genovaitė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisaj

ėsii arba 
briti, esu

Sėkarit žodžiais 
kad “už višką kuom 
tikiuosis kada nors 
dėkingas savo motinai” Iprasidė-'
jo mario pasikalbėjimas su Ge
novaite Gedraitiene, kuri rien-: 
giasi duoti srivo pirmą, koncertą 
Sekmadienį-, Lietuvių AUditorii-' 
joj. • . ' '

“Būdama visiškai maža' mer
gaitė, ačiū mano motinos įgim
tai meilei dėl muzikos ir jos 
troškimui mokinti mane gra- į klauso viso ‘koncerto 
žesnių dalykų nors ir labai jau
nutei būnant, aš mokėjau jaU; 
ne viena lietuvių liaudies dainą, 
ir būdama dešimties metų am
žiaus pradėjau mokintis smui-’ 
kos muzikos, Beethoven’s Kon-: 
servatorijoj, kulią įkūrė ponas 
Antanas Pocius. Mokinausi ten 
smuikoš muzikos per du metus, į

“Firnuas Koncertas”
“Vieną dieną keli j arini mo

kiniai, kurių tarpe buvau iri aš,! 
sėdėjom koriservatorijds lau
kiamam j am kambaryje, latikda^ 
rili savo mokytojų. Kadangi stū-į 
dij'a’buvo tuščia, mes vaikai nu-j 
tarom turėti savo koncėPtą, ir 
aš buvau paskinta eiti solistės' 
ir akompaništės pareigas. Neži-:

..t I

KONSTANTAI STANCIKAS 
'Gyveno 99^2 S. Vi'n’černes Av.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 10 d., 1:25 vai. popiet, 
1937 fn., sulatikęs pusės amž.. 
ghnęs Panevėžio, apskr., Ku
piškio par,, šnipališkių kUfrrtė..

Amerikoj išgyveno 35 metus 
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Povilą, pusbrolį Petrą 
Stankų ir j'o šeimyną ir daug 
kitų giminių.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Kurias pašarvotas Lachavi- 
čians koplyčioj, 2314 W. 23rd 
PI. Laidotuves *}vyks pirniad., 
lapkričio 15 d.. 8:00 vai. ryto 
iš kopi, bus atlydėtas į Visų 
Šventų patap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už veliūnio sielą, o iš ten ( 
bus nulydėtas į Šv. Kažimiero 
kabinės.

Visi a. a. Konstanto Stanci
ko giminės; draugai ir pa-z! 
žįstam! esat nuoširdžiai kvte- ! 
čfarhi dalyvaut laidotuvėse ir 
Suteikti jam paskutini patar- j 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
I Brolis, Pusbrolis ir •' gitriiitSs. ! 

Laidotuvėse patarrianja lai-' 
dotuvių direktorius Lachavi- 
čfns ir Sūnūs, teL Cartal 2515.

k

f

Urba Flower Shoppe
Gėlės. Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Hione LAFAY'ĖTTIS 5300
•. w .s - f r . —  ^.1

URŠULĖ JA^kEVICn, 
po tėvais ’OSipdvičiutė

Persiskyrė su 'šiito ’ pasauliu 
lapkr. 0 d„ 3:60 Vai. riytO,f 937 
in., sulaukus pusės arinž., pi
lnus Vasiuhų kaline, .Tverečių 
parap.. Švenčionių apskr.

Amerikoj išgyveno 25 mėtas
Paliko (ridel'iame nuliudimė 

vyrą 'Mikolą, Pusbroli Louis 
«Gtuždį ir gimine^, o Liėtuvol 

seseris ir daug Kitą giminių.
Kūnas pašarvotas 706 Earft 

91 st Place. LaidotavSs įvyks 
penktadienį^ lapkr. 12 4., 9:30 
vai. ryto iš namų į St Patrick i 
■parap. bažnyčią, 91 St fr Lan- ; 
gley Avė., kurioje atsibus ge- 
'dulfngos pamaldos už vfelionės ' 
sielą, o iš ten bus nulydėta į į 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a.' Uršulės Jankevi
čienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviė- 
Crarni dalyvauti Ižtidoluvčse iri 
suteikti jai pdfckutinj patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nnliude liekame 
Vyras, Pusbrolis ir Giminės.
^atarnauj'a ląid. dil*. T. Zita- 
fnernian'A, Tel. Triaiigle W2L,

lapkr. 6 d., 3:50 Wl. žytO,^ 
' »usės alnž., Jgi-

Į

Parengimų 
Kalendorėlis

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coi) 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerins dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registenus ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet ■ 5269.

MARŲUETTE P ARK 2 FLATAI 
6 ir 6 dvylika metų plytinis— 3 

įtarų garažas apšildomas— Aliejaus 
Šildymas — kampinis lotas — prieš 
parką — 416% morgicius — kreip
tis HERZOG, Randolph 1187.

— ■’ 1111 ................. . * .......... "■

Farms for Sale
, Ūkiai Pardavitnui

PARDAVIMUI ar mainymui 150 
akrų gerai veikianti farma — 40 
mylių į žiemių vakarus nuo CSiica- 
gos — su ar be' stako, mašinos, 
įrenkiai. Mainys į North Shore na

Sekmadienį, lapkr. 14
GENOVAITĖS GIEDRAITIS 

(šMiškiutes), žymios Chicagos 
lietuvių dainininkės koncertas, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje, 
3133 S. Halsted street. 7 v. v. 
50 ė. ir 75 *c. (Bilietus galima 
gąritt ^‘Nriiijrenosė”).

VYTAUTO ĖEtlAJAtTS šo
kių koricertris, Chicago Wo- 
Vnėri’s 'čltrb salėje, ’62 E. 11 th 
street. 3 :30 V&l. pp. 8Š ir $1/10. 
^GOlifaa gariti “Naujieriose”).

Keistučio Kliubo molinis va- 
kūrias, Sokol svetainėje, 5 v. v.

6 KAMBARIŲ NAUJI rakandai, 
kaurai — .frigidaire, Philco radio, 
A. B. C. skalbykla — parduos pi
giai—pilnumoje ar skyrium. Kreip
kitės Haymarket 4531.

• PARSIDUODA CASH registeris— 
tinkamas dėl taVėrno—muša nuo 5c 
iki $3>00.

13Ž7 So. 50 Avė., Cicero 3804.

Autūmobilcs

mą. I. C. DESCHAUER. Lake 
Zurich, Illinois.

PARDUOSIU 160 akerų farmą 
105 akerių dirbamos, kita ganlylda 
ir giria, 150 mylių nuo Chicagos su 
gyvuliais, geromis mašinomis, 10 
kambarių ųamas ir kiti budK.nkdįi,- 
Yra valdžios morgičius ant 35 me
tų. Atsišaukite laišku, 1739 South 
Halsted St. Box 730.

MAŽA FARMA arti Desplaines— 
$250 — išmokėjimais. Naujienos, 
Box 738.

a-y.,,..,- ■■ < ■<

ClASSlFIEBfiOS
I

Miscellaneous
L

. STOG))E?®YS^ft
Mes *&šhgiaWė Ir partaišoTh^ visokios 
rųšjes stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. .Lengvos išlygos, jei pagei- 
dltajama. '

©RIDGEPORT roofiNg co. 
8216 So. Halsted Sti eet

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

1937 CHEVROLET 5 keleivių de 
luxe trunk .sedan ...................... $545

1935 PLYMOUTH 4 durų de luxe
sedan ......................................... $395

1936 DODGE Touring sedan, ek
stras, $495; mainais ar iŠmokesčiui.

Klauskit Mr. PUPKA
4628 West Washipgton Blvd.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
Sernė. Biznis išdirbtas per daug 
metų. Priežastis patirsite. Naujienos 
1739 So. Halsted St. Box 721.

MAŽA FARMA 1 mylia nuo North- 
brook stoties — 200 pėdų prieša
kys — geras 'kelias—$950—išmokė
jimai. Kreiptis Naujienos, Box 739.

Financial
Finansai -Paskolos

PARSIDUODA TAVERNA priei-' 
namai 7— gera vieta — maža renda 
—biznis gerai išdirbtas.

. 4624 So. Western Avė.

PARDUODU Kampinę Bučernę ir 
Grosernę. pigiai. Turiu du bizniu, 
vieną priverstas parduoti. 5159 So. 
Racine AV6.

, , Furnished yRooW, ,
.KAMBARYS pavieniui, 

su valgiu 'ar be valgio—karštu van
deniu /apšildomas. 1 blokas iki kar- 
ląinės. Blril W«št 44th St. 2 lubos.

’u .Įilaiiim'u.i.ii' .'l „fra.mU .i.... F ii :

•PU’lKVS — šVlESŲ’Š 5 kamba
riai riaiijai dekoruoti — $11.00 — 
reikalaujama referenėo. "945 West 
ISta Streėt. <.

kUNDON 2 keturių kambarių 
PLATAI su 1 variomis —• pečium šil- 
ęlOmi-r- 37-tos ir Lėwe apylinkė— 
pašaukti PrOspėęt 1297 susitarimui.

ii.-t. .r.v.;; •
Personai

...
-MiEšKAU1 GYVENIMO drau

go blaivaus — turitas nereikalin
gas — laisvų pažiūrų —: nuo 35 iki 
50 metų amžiaus. Esu našlė 34 me
tų, apižfa^š. Itašykft 1739 S0. Hals
ted S*t„ Box 736. . . ■ r

^triaUrtn VVairted

JAUNA, DORA MERGAITĖ pa- 
reSko “darbo priė ria'rhų, neseniai at
važiavus iš LibtūvOa. Pageidaujama, 
kad darbas butų prie Lietuvių. Te
lefonas Čalumet 6579, 3203 South 
Halsted ;St.-, Chic^go, Ui.-

PARSIDUODA - TAVERNA — 
1518 W. Madison St. naujutėliai 
fikčeriai—50 pėdų baras—stalai, ais- 
baksis —r renda $75.00 — garu šil
doma.

PARSIDUODA TAVERNA—ran
dasi prie 4410 So. Ashland Avė., 
Chicago, III. 
g

Real Estate For Sale
N amai-Žemė Pardavimui

» '

PAUL M. SMITU and COMPAN' 
Real Estate, Loans and Tnsnrarmi 

Tel. BOULEVARD 280n 
n«rkam, parduodam ir mainom na 

•nūs, lotus, biznius ir faYmas; ingiu 
riname namus, rakandus ir auto-,' 
mobilius. Taipgi turime daug geru 
namu pardavimui arba mainymui u) 
gerus bargenus: greitai |r teisingai 
patarnavimas^ Reikalui priėjus krei 
pkitės: ' ' ' . .

4681 ‘SO. ASHLAND AV£, 
Ofisas S-'ros Jėtbps rP J. J. Tiri d

KAMPINĖ KRAUTUVĖ ir lt fle
tų, po .2, 3.įr 4 kambarius. 9 me
ta senumo. Randasi apylinkėj 99 it* 
Halsted Street. Mainysimi ant ma
žesnio? 2 <latų rintro įtarias *»n 2

6816 So. Westem Avenue. 
Hemlock 0800.

MORGIČIA1
Jeigu nori atnaujinti morgičius 

arba gauti paskolą ant savo namo 
pataisymo, kreipkitės į Lithuanian 
Building, Loan and Savings Asso- 
ciation, kuri randasi Naujienų na
me, 1739 So. *Halsted St., gausite 
ant lengvų išmokėjimų ir geresnė
mis sąlygomis. Raštinė atdara nuo 
8 tyto_ iki 8 vai. vakaro.

ii. i_ 1^—

CŪAL
. . .... Anglys

< NORTHERN
ILLINOIS ANGLYS
LUMP ............................. $6.00
MINE RUN ...................... 5.75
EGG ......................-............. 6.00
NUT _______    6.00
SCREENINGS {Indiana) &00SCREENINGS {Indiana) 

PIRKIT DABAR!! 
KAINOS' EINA AUKŠTYN 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel ARDMORE 6975

JEI TURIT
KA PARDUOT

I PAGARSINKIT 
į ' NAUJIENOSE 

| JEI IEŠKOT 
į PARGENU 
į SKAITYKIT 

NAUJIENAS
į NELAUKIT
1 ILGAI

Pašaukit mus tuojau |
j s CANAL 8500 |

Aftgat’sinittių kairios pri- i 
einamos. Už- pakartoji- | 
mus gausit nuolaidą.

. ..............  HIIHIIIIMUHMIMMįi^
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Šiandie Vokietijos Reichstago Nario 
Ir Dr. P. Grigaičio Prakalbos

Kalbės lietuviams ląbai svarbiomis 
temomis

šįvakar patirsime daug nau
jų dalykų apie tai, kas yra pla
nuojama Lietuvai ir Klaipėdos 
kraštui. Hitleris yra pasiryžęs 
skleisti Vokietijos teritorija, 
nes savoje šalyje vokiečiams 
esą per ankšta. Jau, berods, 
atgavo Dancigo kraštą, rėkia, 
ir reikalauja tolimųjų kolonijų, 
kurias prarado didžiajame ka
re. Klaipėdos niekuomet jie ir ,r. i 
nebuvo atsižadėję, tik nepaisė 
iki šiol pulti, kad skaitė sau 
per mažu kąsniu, už kurį ti
rėtų didesniasias kaimyniškas 
šalis erzinti. Bet dabar jau 
jaučiasi gana pasirengę ir drą
sus, kad nuo Klaipėdos pradė
ti nazių teritorijos plėtimo ba
zę. Aišku, kad jie ir užgrobę 
Klaipėdą tuomi nesitenkins. 
Ar .yra vilties, kad galinges
nės kaimyniškos šalys Lietu
vą užstotų?

Sprendžiant iš dabartinio 
fašizmo ir demokratijos kop- 
flikto Ispanijoje, reikia eiti 
prie išvados, kad kiekviena ša
lis net nėra pasiryžusi savus 
interesus griežtai apginti — tat 
ką tikėti kitų apgynimu? Fa
šizmas, ypač vokiečių naziška- 
sis fašizmas, pasidarė tiek 
tvankus mažosioms taftoms v 
ir visai Europai, kad visi ne
kantriai laukia sekančių žings
nių

šįvakar patirsime daugiau 
apie šią nejaukią padėtį atsi
lankę į prakalbas, kurios įvyks 
Mildos svetainėje, 3142 South 
Halsted Str., pradžia 8 vai.

Pabėgo Iš Hitlerio Koncentra
cijos Stoties

Kalbėtoju yra pakviestas 
žmogus, kuris hitleriškąjį na
cizmą geriausiai pažįsta, nes 
pątsai yra buvęs Vokietijos ka- 
įpivi.u ’ir vėliau Reichstago at 
stovu, gaižaus ilgą laiką kan
kintas koncentracijos stovyklo
je vjen tik už tai, kad nesutiko 
Hitlerio pripažinti neklaidingu 
ir visagaliu. Tuomi žmogumi 
yra plačiai pasaulyje žinomas 
rašytojas ir prakMbiriinkas 
(įerhard H. Seger, gyvas pa
bėgęs iš Vokietijos ir dabar 
keliauja po Jungtines -Valsti
jas ir skelbia savo patyrimus 
nazių žemėje.

šiose prakalbose jis aiškins 
daugiausiai apie pavojų Klai
pėdai ir visai Lietuvai.

? • • t I

Apart G. H. Segerio, kuris 
kalbės angliškai, lietuviškai 
kalbės visų mėgiamiausias kal
bėtojas Dr. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Jis taipjau 
aiškins ko galima lai/kti iš da
bartinės pasaulio suirutės. Pra
dedant sekančia savaite Dr. P. 
Grigaitis išvyksta i rytines, 
valstijas su ilgu prakalbų mar
šrutu po tenaitines lietuvių ko- 
lionijas.

Šįvakar, 8. vai. lapkričio 
(Nov.) 12 d., turime susirink
ti kuoskaitlingiausiai į Mildos 
svetainę, 3142 So. Halsted St., 
kad išklausyti tų svarbių kal
bų. Rengia L.S.'S. Chicagos 
.Cėntralė kuopa.

’ . •. *• — K.

Roselando Liet. 
Laisvamaniai Ruo
šiasi Suvažiavimui
Lapkričio 14 d. rengia vakarą 

Darbininkų salėje

ROSELAND. — Liet' Lais
vamaniai stropiai rengiasi prie 
savo parengimo, kuris įvyks 14 
dieną šio mėnesio Liet. Darbi 
svetainėj, 10413 S. Michigan 
avė. ’■/ '

Bus perstatyta komedija 
“Knarkia Paliepus’’, kurią' su
vaidins' Scenos Mylėtojų Rate
lio vaidybos. Be to, •pirtnu kar
tu dainuos Laisvamanių Vyrų 
Oktetas, taip kad programas 
bus nenuobodus. Vėliau šokiai 
prie geros muzikos. Orkestras 
gros kaip lietuviškus, taip ir 
kitokius šokius.

Suvažiavimas Liet. Laisv. 
Etinės Kultūros Dr-jos įvyks 
Roselande • Liet. Darb. salėje, 
10413 S. Michigan avė., šešta
dienį ir sekmadienį, gruodžio 4 
ir 5 d. d.HDabargi, kai suvažia
vimas prasidės šeštadienį, tai 
bus galima daugiau, ir nuveikti, 
o darbo numatoma gana d£ug, 
kaip tai įstatų skaitymas ir jų 
priėmimas, žinoma, neapsieis 
be prelekcijų bei prakalbų ir ki
tų būtinų reikalų sutvarkymo. 
Toliau, rengėjai, kurie manė tik 
pietus duoti, dabar tą nutarimą 
panaikino ir rengiasi prie ban- 
kieto, kuris įvyks šeštadienio 
vakare, tuojaus po pirmo, po
sėdžio.

čia bus vaišės ir delegatų su
pažindinimas bei . prakalbėjęs. 
Re to, rengėjai pageidauja, kad 
norinti bankiete dalyvauti, bi
lietus įsigytų iš hnksto. Dabar 
jie yra platinami. —Stepukas.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

■ UŽPROTESTUOKIME PRIEŠ LENKŲ 
TĘR0R4 VILNIUJE
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šį vakarą tyfilcĮos svetainėje 
(3142 So. Halsted *St.) įvyksta 
didelės 'prakalbos, dalyvaujant 
Vokietijos reichstago nariui 
Gerhartui $egęrįųi, kuris pabė
go iš Hitlerio konęęntracijos 
stovyklos. Jisai, kaipo vienas 
drąsiausiųjų kovotojų prieš na
cių diktatūrą' paaiškins publi
kai, kokie pavojai grąsįna K’ai- 
pėdoš kraštui ir visai jJetuvai 
iš’rudojo impęrįąlizmo purės. 
Kalbės taip p;.t “Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis.

» • -■ f' k '

Šiose prakalbose tačiau bus 
gera proga pakelti balsą ir prieš 
Lenkijos imperjajįstųs, kurie 
dūksta Vilniaus krašte, smaug
dami lietuvius.

Burtininkai
Gali Gydyti

tl III ■ ........... ..

Nors visokiems humbugie- 
riams ir kaulų laužytojams 
yra draudžiama gydyti žmo
nes, bet apeliacijų teismas nu
sprendė, kad pilnai teisėtai 
gali žmones - gydyti visokie 
burtininkai, kurie gydo su

Nuosprendis išneštas Mrs. m m

Klinger byloje, kuri buvo nu- I
teista 30 dienų kalėj iman už lllF H
neteisėtą praktikavimą medi- ■ ---------------------------------------------------7

cinos. Bet kad ji prie visokio Standard Federal 
V • • į • •masažavimo ir trinimų dar 

pridėdavo ir maldą, tai ape- 
liaciįų teismas ją išteisino.

Geriausia 
Avalynė

BRIDGEPORT. — Boston 
Shoe krautuvė, kurios antrašas 
yra 3435 S. Halsted g., kai tik tuose p. šaltimiero pusvalan

džiuose bus žinios, orkestro 
muzika ir dainos.

Klausytojas.

įsigijo visą naujų Red Crcss 
' batų staką. Tad, besiartinant 
šventėms, kartu su jomis ir

’ U M *

Tik-ką atėjo, žinia, kad lenkų 
teismas Vilniuje nuteisė vie
niems metams į kalėjimą Lietu
vių Komiteto pirmininką, p. K. 
Stašį. Jąm jr kitiems lietuviams 
veikėjams Vilniaus krašte kelia'; 
ma dar byla dėl “valstybės iš
davimo”. Prieš šitą Vilniaus“ 
kraštd okupantų smurtą turi 
būt išjudinta viešoji pasaulio 
opinija. Taigi šio vakaro masi
niame mitinge bus priimta pro
testo rezoliucija.

Chicagos lietuvių visuomenė 
yra kviečiama kuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti šiose prakalbose, 
kad tas protestas butų kaip ga
lint .įspūdingesnis.

Rengėjai.

būtinam naujų batų reikalui, 
čia kai tik 'atsiranda gera pro-

Jei jus norite, kad jūsų ba
tai tiktų prie kojų, kad nevar
ginti kojų ir jei norite, kad jū
sų Sumokėtas doleris atneštų 
pilną savo vertę, batus pirkite 
Boston Shoe krautuvėje, 
ros įvairiausios — nuo 
iki EEE. —-VBA.

Mie-
AAA

Savings 
šįvakar 
progra-

Programas
Standard Federal 

and Loan Association 
vėl pasirodys su radio 
mu' iš stoties WHFC, 7:00 va
landą vakare. Kaip paprastai, 
dalyvaus Bartkai, atstovas iš 
Asociacijos ir orkestros. Pro
gramą veda P, šaltimieras. Ki-

Vytautas Beliajus 
ir jo Grupė Šokių 
Recitalėje '

nu-

ir jo gru- 
programą 

keli metai

Vytautas Beliajus
Chicagos Moterų Klubo 

atras, kuris randasi po 
merių 62 East llth Street vi- 
durmiestyje, bus scena cha- 
rakterįstiškų ir nepaprastų 
pasaulio šokių sekmadienį, 
lapkričio 14 d. kaipo 3:30 va
landą popiet.

J w
Kuomet Beliajus 

pė davė panašų 
Studebaker Teatre,
atgal, visi didieji anglų laik
raščiai atsiliepė kuogražiau- 
sia apie jo programą.

“Buvo labai įdomu susipa
žinti su forma šokių, kuri ne- 
tankiai išnaudota šiose apie- 
linkėse, ir šie lietuviai vaiz
duodami savo tautinius šokius 
aiškiai parodė', *kad ši šokio 
forma yra labai vaizdinga”, 
rašė tas įžymus kritikas Hcr- 
man Devries, Chicago Amer
ican.

Eugene Stinson, Chicago 
Daily News, išsireiškė, “Vy
tautas Beliajus yra' 'vikrus šo
kėjas ir buvo malonu temyli 
jo judėjimus scenoje. Jo gru
pė buvo įęlomi, kaip lygiai ir 
tos pasakos, kurias jis pasi-j

•rinko iš savo tautos (autosa- 
kos.” •

Chicagos f Tribūno* kritikas 
savo ilgam aprašyme .apie šią 
rečitaly patarė, kad “nė vie
nas neturėtų praleisti progos 
lank/ti šio tipo šokitį tecita- 
lę,/kurią tiktai p. Beliajus ir 
jo (grupė yra kompe ten tiška 
išpūdyti...”

Reiškia, p. Beliajus ir jo 
Špkėjų grupės talentai , rado 
pripažinimo net ir svetimtau
čių spaudoje. Dabar jie pasi
rengia pildyti dar įdomesnį 
programą, kuris be abejonės, 
irgi padarys gero įspūdžio., 

~^a pati.

p

Bilietai Genovaitės
Giedraitis
Koncertui

žinorpos Chicagos lietuvių 
dainininkės Genovaitės (Šidiš
kis) Giedraitis koncertas įvyk
sta Chicagos Lietuvių Auditori
joje, 3133’ S. Halsted st., šį sek
madienį, lapkričio 14 d. Pro
gramas prasidės 7 vai. vakare.

Publika yra prašoma bilietus 
įsigyti iš anksto. Jie yra 50 ir 
75c.

Bilietus galima gauti sekamo
se vietose:

“Naujienose”
Chicagos Lietuvių Draugijoje 

(pas P. Millerį)
Nuo pp. A. Skamarakų-Ska- 

mar;
P-lės Ievos Lukošiūtės;
Pp. Bereckų, Ciceroje, 1507 

South 49th avenue;
Pp. Steponavičių, 4142 Ar

cher avenue;
Nuo šv. Jurgio Choro ir Mar- 

quette Parko choro narių (Sp)

Remkite tuos,.kurie ' 
garsinasi 

“NAUJIENOSE” ''

m

NEJLEIDŽIA I AMERIKĄ. — Magda de' Fontages, . 
buvusi Mussolini meilužė, kurią Jungt. Valstijos • atsi- 
sakė įsileisti delei “moralinio išgverimo”. Ji paskilbo 
tuo, kad prieš kiek laiko peršovė buvusį Franci jos am- .... . , * •.’•»/; , • ’ r k
basadorių Ryme, kurį ji ąkaitė kaltininku jos • pėrskiri- 
mo su Mussolini. Ji laivu Normandie atplaukė ų New 
Yorką, bet buvo sulaikyta Ellis Island ir bus grąžinta 
atgal j Frakciją. .

Mrs. Chin Jack Lam, ku
rios vyrą-milionierių, vieną 
iš turtingiajusių ir įtakin
giausių chiniečių Amerikoj, 
prieš kelias dienas nušovė 
Chicagoj. Spėjama, kad jis 
tapo nušautas už atsisaky
mą aukoti Chinijoš karo 
reikalams, nęrs iš chinie
čių policija neįstengė' nie
ko iškvosti. JAPONAI SHANGHAJUJE. — Japonijos 'kareiviai

Shanghaijuje. (

PASIRAŠĖ SUTARTĮ. — 
. Joachim von Ribbentrop, 

Vokietijos ambasadorius 
Londone, kuris nustato Vo
kietijos užsienio politiką, 
nuvyko į Rymą ir ten su 
Mussolini pasirašė trijų val- 
s tyhių—V okiej i j oš, J aponi- 
jos ir Italijos — sutartį.

> ITALIJA MINI ŽUVUSIUS ISPANIJOJE. — Pi&zza Venizza aikštė Ryme laike paminėjimo tų Italijos kareivių, 
kurie žuvo kariaudami Ispanijos sukilėlių ailėse. Tūkstančiai fašistų legiono narių išsirikiavo aikštėje, kurioj kalbėjo 
ir Mussolini, visaip aųgštindamas žuvusius už internacionalinį fašizmą kareivius.

įeina į sugriautą ir karo sunaikintą chinieČių miesto’, dalį




