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Francija Apsaugos
Savo Laivus

Rusija irgi galbūt pasirūpins apsaugoti 
savo laivus. Madridas užėmė Italijos ir 

Vokietijos ambasadas.
PARYŽIUS, lapkr. 24. — 

Franci jos valdžia įsakė laivy
no ministerijai stvertis “tin
kamų priemonių” apsaugoji
mui Francijos prekybinių lai
vų Ispanijos vandenyse.

įsakymas sekė valdžios nu
tarimą nepripažinti sukilėlių 
skelbiamos Barcelonos uosto 
blokados.

Vyriausybės nariai sako, kad 
Francija nėra pripažinusi su
kilėlius kariaujančia šalimi ir 
todėl, einant jurų įstatymais, 
nėra reikalo pripažinti ir blo
kadą.

Tečiaus Francija nesiruošia 
uždrausti Francijos laivams 
gabenti ginklus į Ispanijos, 
kaip tą padarė Anglija.
Anglija siunčia karo laivus į 

Ispanijos vandenis.
LONDONAS, lapkr. 24. — 

Anglija susirūpinusi dėl didė
jančio krizio Viduržemio juro* 
j e, pradėjo koncentruoti savo 
laivyną arti pavojingų vietų ir 
pasiuntė į Ispanijos vandenis 
19 karo laivų, j intarpe 8 sub- 
marinas.

...... /

Didesnis .siuntimas laivų 
prasidėjo nustačius, kad Ispa
nijos pakraščiuose dabar yra 
TO karo laivų keturių didžių
jų valstybių — Anglijos, Fran
cijos, Vokietijos ir Italijos.

Ispanija kaltina Vo
kietiją puolus 

jos laivus
VALENCIA, Ispanijoj, lapk. 

24. — Ispanijos lojalistų vald
žia atsargiai paruoštoje dekla
racijoje visam pasauliui, aiš
kiai pasako savo nuožiūrą, kad 
Ispanijos lojalistų kruizerį Mi- 
guel de Cervantes torpedavo 
Cartagena uoste Vokietijos ka
ro laivas. Tą parodančios visos 
laivo torpedavimo aplinkybės. 
Viena Ispanijos sukilėliai netu
ri savo submarinų, antra, tor
peda nebuvo Ispanijos ar Ita
lijos darbo. Trečia, tuojaus po 
torpedavimo į uostą btivo 
įplaukęs Vokietijos karo laivas 
pažiūrėti kokių nuostolių jo 
torpeda padarė ir greitai vėl 
išplaukė jūron.

Jau senai buvo kaltinama, 
kad Italijos ir Vokietijos karo 
laivai padeda sukilėlių karo 
laivams, bet tai yra pirmas 
aiškesnis įrodymas, kad jie 
net stačiai puola lojalistų lai
vus jų uostuose. >

Taipjau įtariama, kad sveti
mos valstybės karo laivai bom
bardavo ir rytinius Ispanijos 
portus. Bombardavimai buvo
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Rusija irgi rūpinasi apsaugo
jimu savo laivų..

Gautomis čia žiniomis, Ru
sija irgi yra susirusinusi ap
saugojimu savo prekių laivų 
Ispanijos vandenyse.

Manoma, kad Rusija, kurios 
prekių laivai nuolatos buvo su
laikomi ir kratomi Ispanijos 
sukilėlių karo laivų, galbūt 
nutars siųsti su savo laivais 
kartu ir palydovus — karo 
laivus. Tik Rusijai tą sunkti 
padaryti, nes ji kiek didesnio 
karo laivyno neturi.

Tokis Rusijos žingsnis gali 
privesti prie atviro susikirtimo 
su Vokietija ir Italija, kurios 
yra pasiryžusios visomis išga
lėmis padėti nugalėtiems suki
lėliams. Jau dabar yra žinių, 
kad Vokietijos karo laivai at
virai padeda sukilėlių laivams. 
Tas tarptautinę padėtį daro 
labai pavojingą.

Užėmė Italijos ir Vokietijos 
ambasadas.

MADRIDAS, lapkr. 24. — 
Valdžios milicininkai šiandie 
užėmė ir užantspŠudaVo Itali
jos ir Vokietijos ambasadas. 
Kartti liko areštuota daug Is
panijos politinių pabėgėlių, ku
rie buvo apsigyvenę Vokieti
jos ambasadoje.

daromi naktį ir btivo manoma, 
kad tai daro sukilėlių kruize- 
ris Canarias. Tečiaus dabar 
nustatyta, kad tas kruizeris 
tuo laiku-buvo visai kitoje vie
toje. į

Be to Vokietija ir Italija pa
didino ginklų ir amunicijos 
pristatymą Ispanijos sukilė
liams.

- , < ' . ,

Ispanijos sukilėliai 
ieško pagelbos

Rumunijoje
BUCHARESTAS, lapkr. 24. 

— Po vokiečių priežiūra, re
akcionieriai studentai ir juo
dašimtiška “Geležinė Gvardi
ja” yra mobilizuojami eiti pa- 
gelbon Ispanijos sukilėliams. 
Gen. Gantacuzeno ir kiti žy
mesni Geležinės Gvardijos va
dai išvažiuoja j Berlyną, o "iš 
ten vyks į Hamburgą laukti 
ątvykstančių Rumunijos re
krutų, kurie Vokietijos laivais 
bus pasiųsti į Ispaniją.

(Tokie pat pulkai gelbėji
mui Ispanijos sukilėlių yra or- 
ganiztiojami ir Vokietijoje).

•i -- s

Amerikos ambasada 
Madride uždaryta

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

Galbūt sniegas ir šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicagoje buvo 39°.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 

4:28.
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Kalakutas, kuris netrukus (dėkos dieną) puoš kieno hors 
stalą. Jis vargu gali būti dėkingas, kad amerikiečiai prasimanė 
tą dieną švęsti.

Konvencija prailgi
no suspendavimų 
industrinių unijų

Darbo Federacijos valdyba yra 
įgaliota sušaukti specialę Fe
deracijos konvenciją paša
linti industrines unijas.

FYTR A 
jL^ JL Alb

Vengrijos vyriausy
bės vadai svečiuoja

si Ryme
RYMAS, lapkr. 24. — Ven

grijos regęnta^ adm.' Uortfiyf 
lydimas premjero Koloman Da? 
ranyi ir užsienio reikalų mi- 
nisterio Koloman de Kanya 
šiandie atvyko į Rymą, kur 
jie bus Italijos valstybės sve
čiais. Rymas juos pasitik# iš
sipuošęs. Jų laukė gi karalius, 
Musšolinį ir kįti haugšti fašis
tų viršininkai. / 4

Rytoj Horthy apžiūrės Ry
mo garnizoną, o ketvirtadieny 
vyks į Neapolį, kur bus su
ruoštas pirmas po pasaulinio 
karo Italijos laivyno paradas, 
kuriame dalyvaus 108 karos lai
vai ir stibmiarinos.

Vengrijos vyriausybės vadai 
atvyko atsilygindami už Itali
jos užsienio reikalų ministerio 
Ciano vizitą, o vėliau Vengri
ją aplankysiąs ir pats Italijos- 
karalius.

Bet tai nėra paprasti diplo
matiniai vizitai, nes šiais vizi
tais norima parodyti didelį 
Vengrijos ir Italijos susiarti
nimą ir galbūt ėjimą prie stei
gimo fašistinės valstybės Ven
grijoje. Bet Vengrija turi di
delių iki virčių su savo kaimy
nais, kurie gali suteikti Itali
jai didelių nesmagumų.

MADRIDAS, lapkr. 24. — 
Charge d’affaires Wendelin 
Washingtono, įsakymu, uždarė 
Jungt. Valstijų ambasadą Ma
dride ir išsikelia į Valencijų. 
J ten iškeliami ir buvę prisi
glaudę ambasadoje amerikie
čiai, daugiausia moterys ir 
vaikai. Vyrai daugumoj betgi 
pasilieka Madride ir jie gyvens 
ambasadoj, kaip kokiame ko
telyje.

i. i:

Ragina Francijų 
pradėti derybas 

dėl skolų

. 24.—Val-

Dėl studentų streiko 
uždaręVaršuvos 

kolegijas
VARŠAV

’džia • įsakę Sudjąus uždaryti vi
sas keturias Vąršavos kolegi
jas dėlei tų kolegijų studen
tų streiko.. < Studentai gi reika
lauja išskirti’ žydtis ir įvesti 
jiems atskirus' suolus kolegijo
se. Uždaryti universitetas, 
technologijos, prekybos ir ag
rikultūros institutai; 7 ,

Karingas daktaras 
dviejose dvikovose

BUDAPEŠTAS, lapkr. 24.— 
Dr. Franz Sargas, kuris apgy
nimui savo garbės iššaukė de
vynis vyrus 4 dvikovon, šiandie 
turėjo dvi dvikovas ir vieną 
savo priešininkų lengvai sužei
dė į ranką.

Dvikova turėjo įvykti kar
dais, bet įvyko šaudymu pisto- 
lietais. Savo vyriausį priešinin
ką Dr. Sargas pašovė į ranką. 
Kitoj dvikovoj priešas buvo 
menkesnis ir todėl šaudėsi iš 
toliau. Abu nepataikė ir čia 
pat vietoj susitaikė.

Kadangi Vengri j bs įstatymai 
draudžia dvikovas, tai jas te
ko atlikti slaptoj vietoj ir po 
dvikovos tuojaus visi išsiskir
stė pirm spėjo atvykti polici
ja. Dabar karingasis daktaras 
ruošiasi prie likusių dvikovų. 
Jis dūksta dėl paleisto . gando, 
kad jis 
nigų.

PARYŽIUS, lapkr. 24.—At
stovas Rene Richard įnešė at
stovų bute rezoliuciją, siūlan
čią Francijos valdžiai tuojaus 
pradėti derybas su Jungt. Val
stijomis apie atnaujinimą mo
kėjimo karo skolų. Jis steng
sis kaip galima greičiausia sa
vo rezoliticiją pravesti parla
menti
.. Richard, kuris ir pirmiau rė
mė buvusį premierą Herriot, 
pasipriešinusį Francijos palio- 
vimui mokėti savo skolų, sa
ko, kad dabar yra būtinas rei
kalas Franci j ai pradėti dery
bas dėl skolų mokėjimo.

NEW
24. —

vedęs buk tai dėl pį-

TAMPĄ, Fla., lapkr. 24. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoje vakar rezoliucijų 
komitetas patiekė savo rezo
liuciją industrinių tinijų klau
simu. Komitetas atvirai prisi
pažino, kad jis neįstengė iš
spręsti to klausimo ir todėl ga
li pasiūlyti tik tokią rezoliu
ciją, kuri irgi neišsprendžia 
ginčijamo klausimo. Būtent ji 
pasiūlė prailginti suspendavimą 
industrinių unijų nerybotą lai
ką ir kartu įgalioti Federaci
jos pildomąją tarybą sušaukti 
bėgyje vienų metų nepapras
tą konvenciją visai pašalinti iš 
Federacijos tas unijas, jei ma- 
tyą reikalą.

Ginčai dėl tos rezoliticijos 
tęsėsi visą dieną ir prie balsa
vimo buvo prieita tik apie vi
durnaktį. Ilgą kalbą pasakė ir 
pats Green, maldaudamas tą 
rezoliuciją priimti, nors dau
gelis delegatų atvirai pasakė, 
kad šia rezoliucija Darbo Fe
deracija pati sau pasirašo mir
ties dekretą ir visoms amati- 
nėms unijoms.

Bet pažangesnių delegatų 
niekas v neklausė ; ir amatinių 
unyų,*;4ęl^ątąį\ didelę.... daugu
ma balsų -priėmė- rezoliuciją.

Skrybėlių, ir kepurių darbi
ninkų unijos pirmininkas Max 
Zaritsky, kurio unija yra pri- 
sidėjtisi prie industrinių uni
jų, bet nebuvo suspenduota ir 
kuris dėjo visas pastangas su
taikinti abi frakcijas, dabar 
pareiškė, kad ir jo unija dabar 
pasiduos suspendavimui.

Ypač aštrų pasmerkimą Fe
deracijos vadams išleido spau
stuvių darbininkų unijos pre
zidentas Howard, kuris yra in
dustrinių unijų komiteto sekre
torius, nors jo unija ir nėra 
prisidejtisi prie to komiteto. 
Nors jis yra delegatas konven
cijoje, bet jis atsisakė užimti 
joje savo vietą. ,

Jis pareiškė, kad čia ginčas 
eina ne tiek tarp amatinių ir 
industrinių unijų, kiek dėl da
bartinės Federacijos vadovy
bės laužymo Federacijos kon
stitucijos. Pasak jo, konstitu
cija nesuteikia jokių galių Fe
deracijos valdybai suspenduo
ti bet kurią uniją, tuo labiau 
valdyba neturi teisės suspen
duoti visą trečdalį Federacijos 
narių. Jis pirmiau išsitarė, kad 
jis dirbs tiž jo unijos visišką 
pasitraukimą iš Darbo Fede^ 
racijos, nes dabartiniai Fede
racijos vadai jau pradėjo nai
kinti pačią Federaciją.

HAVĘN, Conn., lapk. 
šiaurinę šios valstijos 

dalį padengė 8 coliai sniego. 
Tikimąsi ir daugiau sniego.
------- - .—T—.---------- *—
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DĖKOS DIENA

JNAUJIĘNOS NEIŠ
EIS IR NAUJIENŲ 
RAŠTINĖ BUS 
UŽDARYTA.

NAUJIENŲ
ADMINISTRACIJA.
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20 Žuvo Elevatoriaus
Katastrofoj

50 žmonių sužeista vakar vakare didelėj 
nelaimėj su elevatorium Evanstone į

Vakar vakare ištiko viena iš didžiausių ne*CHICAGO. — Vakar vakare ištiko viena iš didžiausių ne* 
laimių su elevatorium Chicagos istorijoj. Nelaimė ištiko Evan- 
stone ir toj katastrofoj, dar toli nepilnomis žiniomis, žuvo ma* 
žiausia 20 žmonių ir 50 žmonių liko sužeista.

Nelaimė ištiko North Shore greitą jam elektrikiniam trau* 
kiniui Granville Avė. stoty (netoli Evanstono) visu smarkumii 
įvažiavus į Evanston Shoppers Special kimštinai prisikimšusį 
žmonių elevatorių.

Keliolika lavonų jau išimta, bet dar daugelis tebėra lau< 
žuose sudaužytų elevatoriaus vagonų. Vienas medinis elevato| 
riaus vagonas subirėjo į šipulius. į
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Kapojo dalgiais, ligi
dalgiai nulužo t

■NEW YORK, lapkr. 24. — 
Lucille Malin, našlė aktoriaus 
Jean Malin, liko apkaltinta fe
deralinio grand jury už atsi- 
gabenimą moterų iš įvairių 
miestų į savo tvirkavimo ur
vą.

DETROIT, Mich., laplą, 24. 
. Thomas Morozow, 88 m.,

StellA Osowski, 43 m., gal mir
tinai sužeista nežinomo puoli
ko, kuris juos užptiolė išeinant 
iš jos namų.

BLOOMINGTON, III., lapkr. 
24. — Dvi Walker 3 mėnesių 
dvynukės vakare buvo pilnai 
sveikos, bet ryte abi buvo ra
stos jau nebegyvos. Koroneris 
įsakė padaryti skrodimą ir nu
statyti jų mirties priežastį.

PHILADELPHIA, Pa., lapk.
Valstijos augščiatisias

- Šešuolių tval.įŠEŠUOLIAI.
Dembovicos kaim. gyventojai
KriauČitinai pykosi dėl žemėš 
su kaimynais Dambrauskiais.

m. liepos 16 d. Mykolai 
ir Solomėja Kriaučiūnai lauke

dalgiais Pranas, Robertas ir 
Semferijonas Dambrauskai ir 
dalgiais kapojo Kriaučiunus. 
Kriaučiūnienei pavyko sumuš
tai pabėgti, o. Kriaučiūną ka
pojo - dalgiais, ligi dalgiai nti- 
lužo. Paskui mušė dalgiako
čiais, ligi Kriaučiūnas be są
monės pargriuvo. Visi trys. 
Dambrauskai nubausti po vie
nerius metus papr. kalėjimo. «

24 
teismas patvirtino pasmerkimą 
kalėj iman iki gyvos galvos bu
vusio žymaus McKees Rocks 
politikieriaus James J. West- j 
wood už nužudymą savo žmo-t 
nos.

EAST ST. LOUIS, 111., lapk. 
:. — Wm. McKenna, turistų

4

YORK, lapkr. 24. —fNEW
Buvęs laikraščių pardavėja^ 
Michael
kuliuodamas biržoje gerais lai
kais susikrovė gal- nuo $5,000,- 
000 iki $25,000,000 turtą, bet 
depresijos laikais suskurdo, 
prašant žmonai, liko uždary
tas beprotnamyje, 

r *

J. Meehan, kuris spe-

HAMILTON, Bermuda, lapk.24
stovyklos operuotojas, ir jo;24. — Į čia atvyko nusipoliti- 
žmona liko užmušti jų auto-'kavęs radio kunigas Coughlin. 
mobilių užgavtis tavorinianJ Jis čia pasitiksiąs nerybotą lai- 
traukiniui.

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

Nobelio dovana iš
gelbėja gyvastį 

. t- .
BERLYNAS,, lapkr. 24. — 

Suteikimas Nobelio taikos do
vanos Vokietijos pacifistui 
Kari von Ossietzky, išgelbėjo 
pastarojo gyvastį, nes jis bu
vo jau arti mirties po trijų 
metų kankinimo Vokietijos 
koncentracijos stovyklose ir 
kalėjimuose. Tečiatis naciai su- 

’ sigėdo to, kad jie laiko kalė
jime ir kankina tokį žmogų, 
kurį gerbia visas pasaulis ir 
jį dabar perkėlė į privatinę 

[ligoninę, kur jis galės gauti
geresnę medikalę priežiūrą

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.
Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie- 

Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus* Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotas.

nas

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
&

Nors ir nedidelis laimėjimas, 
bet visvien laimėjimas. Darbi
ninkai kovpjo ir dėl unijos 
pripažinimo, vienok Hko 
atidėta tolimesniam laikini.

Vokietija sumažino 
sviesto porciją

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

........................ ii.. .................

ŠIS TAS Iš ŠEN IR TEN ‘ * . • . .... . .• • ’

Ofiso Tek Boulevard 5913
DR, BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:86 
' Nedėliomis pagal sutarti. 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

Tek Kenwood 5107

Mrs. Anclia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
Rimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

v ■ 11,11 111 ‘.i*"1

Dominioh Stąmping kompa
nijos darbininkai susiorgani
zavo ir tarėsi'Streiką paskelb
ti. Kompanija apie tai paty
rė ir tuoj sušaukė mitingą. Vi
sų darbininkų mitinge buvo 
pranešta, kad pakeliama 10 
centų per valandą visiems dar
bininkams. Tuo btidU; žinoma, 
streikas buvo išvengtas.

Kepyklų darbininkai pradė
jo organizuotis. Jie yra pasi
ryžę uniją įsteigti. Tatai jau 
paveikė kai kurių unijų savi
ninkus, kurie savo darbinin
kams pakėlė algas ir ti/o pačiu 
metu darbo valandas sutrum
pino. . ,

BERLYNAS, lapkr. 23. — 
Remdamosi nacių obalsiu, kad 
“kanuolės yra svarbesnės už 
sviestą”, pieno administracija 
sumažino sviesto porcijas viso
je Vokietijoje 20 nuoš. Pieni
nėms ir 
ant tiek 
mo savo 
sto kiekį

“Geriam pieną, kavą 
arb...”

“Tikri teliukai jus ’tie ame
rikonai; visą amžių pieną ger- 

per-

Pitone Canal 6122

Buvo tai
1925 m. rudenį, Kauno Ūkio ir 
Pramonės Parodos metu. Musų 
miesto gimnazija ir mokytojai 
— kuršininkai suruošė gan di
delę ekskursiją į parodą. Nors 
mokinė jau seniai nebebuvau, 
bet gerų pažįstamų kvietimu 
patekau į tą ekskursiją. Važiuo
jam dainuodami* ūždami ir vi- 
sokiute triukus išgalvodami. 
Musų kupė itin smagi kompa
nija susidarė. Bedainuodami 
nė nejutom, kaip privažiavom 
Suvalkų Kalvariją. Tik trau
kiniui sustojus, atsidarė musų 
durys ir jų vėtą užėmė storas 
gerokai auksu “apkrautas” 
amerikietis. “Ar bus man čia 
vietos ?” sušuko jau pusiau į 
vidų įsikraustęs. Bus, bus, pra
šom, vienu kartu sušuko keli 
musų bendrakeleiviai. “Tai 
važiuojat parodos .pažiūrėt” — 
dar vis sunkiai kvėpuodamas, 
matyti, nuo skubėjimo į trau
kinį, prakošė amerikietis. Keb
lios minutės tylos, paskui mu
sų Petras ilgasis, visai demo
kratiškai pradėjo: “Na kaip 
gi, dėde, Lietuva jums ar pa
tinka?” “Ar patinka? Na ir 
kas Čia gali patikt? Visi pra
sigėrę, na ir geria kaip paše-

TORONTO, KANADA atsitikimų.

Aukštasis mokslas tarp 
Kanados lietuvių

imi-lietuvių
30 metų, bet
gausi kaip

J. Valstiją

Reikia 
(o gal 
Kana- 
dailes-

Nors Kanados 
gracija siekia per 
ji nebuvo tokia 
kad J. Valstijose, 
industrija jatf nuo seniai žen
gė pilnu tempu ir dėl to rei
kalavo daug darbininkų, kurie 
plaukė iš įvairių Europos ša
lių, — žinoma, didelė dalis ir 
lietuvių atrado čia sau naują 
tėvynę ar, geriau pasakius — 
motiną maitintoją. Kanada, 
nors žemės turtais — minera
lais nemažau gausi už J. V., 
bet čia visa produkcija prasi
dėjo daug vėliau ir lėtesniu 
tempu; dėl to gal ir imigrantai 
į šią šalį ne taip skubėjo, o ku
rie ir atvyko ankščiau, tai, at
rodo, buvo išimtinai skirtingo 
tipo žmonės. Skirtingo tipo, sa
kau, dėl to, kad jiems daugiau
sia rūpėjo jų materijalis sto
vis — gi mokslas tartum visai 
buvo nereikalingas dalykas, į 
kurį mažiausiai dėmesio kreip
ta. Dėl to šiandien, kanadie
čiai, pasižiūrėję į savo brolius 
J. Valstijose, ir matydami ten 
daugybę įvairių profesijonalų, 
o patys toj srityj nieko — ga
lima sakyt, neturėdami, pasi
jaučia labai nesmagiai, 
visgi tikėtis, kad ateitis 
ir netolima) suteiks ir 
dos lietuviams ką nors
nio. štai Winnipege, rodos, du 
jaunuoliai lanko universitetą, 
gal jų pėdomis ir kiti pasąlu 
Toronto universitetą lanko be
rods tik du. Tai Kazimieras 
Pocius, kuris šiais metais žada 
baigti juridinį fakultetą ir Vili
mas Jusaitis, labai gabus spor
to srityj ir debatuose. Už ši Uos 
du dalykus dar aukštesnėje mo
kykloje jis yra gavęs daug pa
gyrimų, prizų ir tris gražias 
taures. Jis jau antri metai, 
lanko kasyklų inžinierijos fa
kultetą. Pp. Jusaičiai tai pir
mieji lietuviai iš seniau čia at
vykusių, kurie įkainavo moks
lą ir padarė pradžią lietuvių 
studentams Toronto universite
te. Garbė jiems.

Aukštesnes ir vidurines To
ronto mokyklas lanko per 20 
lietuvių. Negaliu nieko pasa
kyti apie Kanados didmiestį 
Montrealj. Gal patys montrea- 
liečiai apie lai parašys.

Vargas Toronto lietuviams

Ir tai tikras vargas neturint 
nuosavos patalpos kultumiam 
veikimui. Ar tai vakaras sti- 
ruošt, ar susirinkimai, ar mo
kyklos reikalai, — vis turi eiti 
kloniotis kam nors kitam — 
tik ne su lietuviu turi reikalą. 
Nors Toronte lietuvių vos apie 
2000 gal butų galima priskai- 
tyt, bet jie dažnai nudirba gan 
didelius darbus. Rinkliavomis 
įvairiems reikalams jie sugeba 
surinkti dideles sumas pinigų ir 
tai dažniausia kitų reikalams. 
Tat kodėl nepasirūpinti nors 
kartą savais — jau labai pri
brendusiais reikalais; k. t. įsi
gijimu savo salės — Liaudies 
namo, kuriame galėtų sutilpti 
visų lietuviškų organizacijų rei
kalai. Tu’omet nereikėtų po 
švietimus kampus trankytis ir 
pats kultūrinis darbas eitų pla
tesne vaga ir sklandžiau.

“Amerikiečių nuotikiai 
Lietuvoje”

Neseniai tokia arttrašte 
“N-se”, tilpo Lietuvos koresp. 
“Naujienoms” rinkinys tiktai 
juokingų nuotykių. Manau, 
skaitytojai nesupyks, jeigu ašj 
papasakosiu irgį vieną iš pa-

Petro veidas persikreipė. Al-1 
fonsas Petrui koją pamynė, o 
Juozui nežymiai akį pamerkė. 
Tai bu*vo ženklas, kad “kova” 
pradėta. “Tai kaip,, ar pas 
jus Amerikoje žmonės visai ne
gėrę gyvena?” — įgimto jumu- 
ro uždegtas, Alfonsas paklau
sėt “Negeria, žinoma, kad ge- 
fpa, tik tą kas sveika”. • j 

’ •» * 1 * f

“Papasakok, dėde, kas sveika 
gerti, tai gal ir mes gersim”... 
maldaujančiai kreipėsi Petras. 
“Nieko jus čia nežinot, tik deg
tinėj mirkt”.

“Ar tai pas jus Amerikoj 
degtinės negeria?” iki Šiol ty
lėjęs pasiteiravo Juozas.

“Ne tik degtinės, bet ir jo
kių kitų gėrimų negeria, val
džia užgynė”.

“Cha, cha, cha
juoku Alfonsas — tai jūsų val
džia laiko jus kaip vaikus, ifž- 
gina net ir gert ką jus norit; 
tai musų valdžia geresne0...

‘"Tai ką gi jus geriat Ame- 
rikoj? dėde?” vėl kreipėsi Pet
ras.

dami”... ranka pamojęs 
traukė Alfonsas.

“Visi gyvuliai minta pienu; 
duok kiaulei degtinės, ar ji 
gers? Ne! O duok pieno, pa
matysi kaip gers. Ir daktarai 
pripaž|sta, kad pienas sveikiau
sia gerti”.., į

Tuo \ tarp it traukinys susto
jo. Visi jauni vyrai išėjo j 
peroną. Amerikietis pasižiu
rėjo į mane, rimtai rūpestingu 
veidu ir galvą palingavęs ta
rė: “matyt, kad kokių trijų iš
stipusių avių ūkininkų sūnūs ir 
daugiau nieko nežno, kaip tik 
degtinę lakt”.

“Su klumpėm išvažiavo, su 
klumpėm ir parvažiavo”... pra
košė; iki šiol tylėjusi, viena 
gimnazijos juokdarė, nuo jos 
pavardės į tą Žodį panašumo 
“Mizerere” vadinama.

žinoma, amerikonas visai ne- 
daleido sau pagalvoti, kad tai 
buvo kalbama apie jo klumpes. 
Kaip gi, juk jis jau seniai 
klumpes užmiršo; dabar jis vi
sas auksu svida ir kas galėtų 
jam klumpes primesti.

Kai dėl tų jaunų vyrų, tai 
du4 iš jų buvo jau po 6 metus 
mokytojavę, dar nuo vokiečių 
okupacijos laikų ir dabar lan
ke mokytojų kursus dėl cenzo 
įgijimo. Du jauni kursištai ir 
du aukštesnių gimnazijos \ kla
sių mokiniai. Visi jie buvo 
pasiturinčių ūkininkų ir pavyz
dingų tėvų vaikai. Jokių svai
galų nė vienas nevartojo.

Tai kodėl gi amerikonas tu
rėjo tokį bloga įspūdį iš; W su
sidaryt ?. ; >.; << '■. ;;

čia greičiausia “Mažo nesusi
pratimo” kaltė.

— Frances.

Windsor, Kanada
Iš darbininkų veikimo. — 

Miesto rinkimai

sankrovoms įsakyta 
sumažinti pardutoda- 
kostumieriams svie-

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez, 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

lr

PATARIA JAI
VALGYTI BRAN 

NUO UŽKIETĖJIMO'
St.

Tel. Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8395 

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.

šiais metais Chiysler ir Ge
neral Motors kompanijos nuta
rė visiems savo darbininkams 
duoti po 50 dolerių bonusais. 
Be to, bus kiek ir algos padi- 
dintos, — nuo 2 iki 5 centų per 
valandą.

Vienok tenka pasakyti, jog 
automobilių įmonės didelio pa
gerėjimo nesimato. Tiesa, pa
ti gamyba žymiai padidėjo, bet 
apsieinama su 'tuo* pačiu darbi
ninkų skaičiumi^'f Mab liko 
įtaisytos naujos tnašinos, ku- radau jį tiesiog stebuklingu. Iš jo

Kellogg’s ALL-BRAN pagelb
sti P-lei Hanson

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

rios pagreitino gamybą.

Perskaitykit Šį entuziastišką, liuo- 
snoringą laišką: “Tiktai keletą žo
džių, kad jutas pranešti kaip augŠ- 
tai aš vertinu Kellogg’s ALL-BRAN. 
Aš sirgau nuo užkietėjimo vidurių*. 
Aš pasitariau su savo gydytojum. 
Jis pasakė man, kad valgyčiau 
brah.

“Bandžiau kito išdirbimo bran, 
’bet jis ne buvo geras, tuomet nu
sipirkau Kellogg’s ALL-BRAN, ir

Trys Windšord '; b kompanijos 
gavo nemažus ifžs’ąkymtis amu
niciją gaminti. Reikalaujama, 
kad "užsakymai skubiai turi bū
ti išpildyti.

Nežinia, koks šį kartą bus 
darbininkų riusištą|ymas. Pa
saulinio karO' m^i|į amunicijos 
dirbtuvės buvąsw sabotažu©ja- 
mOS. Dėlei kai kuriem^ 
darbininkamsį . p&seitihai 
nukentėti. f

kitą: per penkerius metus siau
tęs nedarbas, žinoma* “sumink
štino” darbininkus Jr sumažino 
jų pasiryžimą, , , (

f(T$sa iš pust 2-ro)

Garsmkites “N-nose”

taipgi išsikepu skanius muffins.”— 
Miss Agnės Hanson, 450 N. Cicero 
Avė., Chicago, III.

ALL-BRAN suteikia kunui minkš
tą maistą (bulk)—kurio stoka pap
rastam valgyje. Šis skanus cereal 
taipgi turi vitaminą B ir geležies.

Minkštas maistas (bulk), kuris 
yra ALL-BRAN sugeria drėgnumą 
ir švelniai mankština ir išvalo musų 
systemą. Jis tankiai geriau veikia 
negu vaisiai arba daržovės, nes ne- 
išsidėsto musų kūne. ALL-BRAN 
taipgi suteikia mums vitaminą B ir 
geležies. ,

Ar tai ne naturališkąs maistas ir 
smagesnis negu^patentuofi vaistai? 
Valgykit tiktai du ■ šaukštus kasdien. 
Jeigu nepagelbės, atsjkreipkit pas 
savo gydytoją.

Parsiduoda visose groser n ė s e. 
ALL-BRAN yra daug veiklesnis ne
gu produktai su maža dalim bran. 
Padaromas per Kellogg, . Battle 
Creek, Michigan.

♦Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

' ■ ■■■»■■«. - A..— ,-, I I ......................................................

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 65 J 5 So. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723

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

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

Ofiso T ei.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vak dienomis nuo 1 iki 5 vak 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 L«)we A v*. Tek Yards 2510

ADVOKATAS
111 W. Washington St

Room 737
Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare.

Ofiso Tek Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tek: — Hyde Park 3395

CIement John Paznokas
LIETUVIS ADVOKATAS

10707 SO. MICHIGAN AVENUE 
Telefonas Pullman 1293

/ CBlCAČO, ILL. '

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos. Tel. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTĘRN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Nedėlioj pagal sutartį

z i dc n ei J h 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.

nuo

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

. ...I CHICAGO,. JLL, .

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tek Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St 

Tek Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredų. 
Sekmadienį susitarus.

V

**

vsb

Laidotuvių Direktoriai Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. 
OFISAS 

3156 West 59th St 
Tek Hemlock 6998.

AKIU SPECIALISTAIWorkerwell Bag kompanijos 
darbininkų streikas jau pasi
barė. Po sunkios astuonių sa
vaičių kovos darbininkai vis 
dėlto šiek tiek laimėjo. Bū
tent, jiems liko alga pakelta 
nuo 17 centų iki 25 per va
landą. Darbininkėms liko nu
statyti miiiimum alga, ' ma
žiausia jos turės gauti $11.50 
per savaitę.

pasileido

i

Professor De Witt Poole
• J jBfeftfry dabot Lodge, fr.*

Jei pirma valdžios darbai tekdavo viso-NEW YORK. — Jei pirma valdžios darbai tekdavo viso
kiems politikieriams, tai dabar bandoma tiems darbams skirti 
išprusinti ir aukštąjį mokslą baigusieji žmonės. Įtraukiami yra 
•ir profesoriai, kurtepasižymi vienokioje ar kitokioje srityje.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

NariaiChicagoa, Cicerus Lietuviu 
Laidotuviy Direktorių Asociacijos.

d •

Bi

KITATAUČIAI

Phone Yards 1188

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos .Nariai
LACHAWICZ Ir SŪNUS

2814 Wešt 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

P. J. RIDIKAS
3354 So. -Halsted Street

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—» nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dienos

AMBULANCfc PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTJ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

' -.......

3819 Lituanica Avenue
...............................- ■ -.........................................  'Į ■■■ - — ■ ■■

Boulevard 4089
L J. ZOLP ~

1046 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8419

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
, YARds 1741—1742

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

J. F.;EUDfciKlO RADIO PROGRAMAS Piripadieniais iš stoties 
\ H* C. 1420 Kilocycles, 9:45 vai. vakaro. .

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel, Pullman 5703
—... ...................  ■■■ ■■ v.i. \ ..—.... . .... ....

, J! LIULEVIOIUS
4348 Šo. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS ”
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

■ 'u’i' ‘ r f hi 'i ' -į-: ■ 1 '■ 2 ■ 1 : ' — r-1 ■ .. i.............. ''...................................

J. F. EtDEIKIS
4605-07 & Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, .4447 S. Fairfield, Laf. 0727
■ i i « i—' i.KII I- I ' 1  ................................. -■■ - .............................................. ... .......................

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

i ..i.... iii

S.M.SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377
i^-į >i .. ................. .iįii'i^tnii. .................... i..................u. L. I...H...Į.., i , ............................ • .................. ■ > .................... ..

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas,
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dienų.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijas 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 ik! 8 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iH 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Isiand Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Ned6* 

Įlomis ir šventadieniais 10—12 
diena.



KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
DEŠIMČIAI METU PRASLINKUS

(Tęsinys)

Adresas

DĖKOS

DIE N A
liaudžiai!Laisve Lietuvos

Štai
WANNA

HOME CRYSTAL
ACIU!pelningų parengi

Į LIETUVĄ

$8.00

Chicago, III130 W. Randolph St

Visose 
Vaistinėse

paima 
kokius

Kaip Dėkos Diena, tas tradicinis patarna
vimas yra maloniai teikiamas visiems lietu
viams gyvenantiems Chicagoje.

EUROPA ..... 
NEW YORK 
HAMBURG. 
BREMEN ...

Dėkos Diena reiškia daugiau negu suėji 
mas šeimynų sykiu prie vieno stalo. Ta 
yra žinoma Amerikos tradicinė šventė. '

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Anglijai karo ginklai bus 
gaminami Kanadoj

Chicagoj’e ......  ....
Kitur Suv. Valstijose ir 

Kanadoje ....................

ir darbuotis
Šalin fašis-

neap- 
Dabar 
gėdisi

kaip šiandien pir- 
draugijos parengi- 
atsilankė per 300

79 m., Illinois

Kaip tradicinė Dėkos Diena, taip ir TRA
DICINIS PATARNAVIMAS pas HOME 
CRYSTAL LAUNDRIES yra išdirbtas per 
daugelį metų ir visuomet atsargiai užlai
komas.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

visvien vi- 
kiekvienas ras

slapty 
po įvy

GERIAUSIA
DOVANA

NEVARTOK 
MANĘS VIETOJ 
VARNIŠIAUS AR 
MALEVOS INDO

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)-—2nd floor.

Mes didžiuojamės Dėkos Diena ir sykiu 
didžiuojamės, savo tradiciniu patarnavimu, 
kurį jus rasite kasdien musų įstaigoje.

Protestas išspausdintas taip:
Griežtai protestuoju prieš

Triner**
644 S.
Prl siųsk
Vardas

— J. Jokubynas
(Bus daugiau)

Daugiau Kanados žinių 5-tam 
Puslapy j

Nusigando, kaip zuikis 
žvirblio

Windsor, Kanada
(Tąsa pusi. 3-čiam)

ir jei 
taisytna, tai mes nie- 
neatsisakysim nuo to, 
prie “bobiškų” teorijų 
ir prijungti spaudą, 
per daug ir tuo keliu

ve, gavo 
milijono 
įvairių grikių Anglijos valdžiai. 
Aukščiau Toronto Daily Star 
rašė, kad ne vien tik Hamilto
no dirbtuvė gavo užsakymų iš 
Anglijos, bet dar daugelis ir 
kitų dirbtuvių gamins lėktuvus, 
tankus ir kitokius žmonių žu-

ir terorizavimą ir reikalauju 
naujų seimo rinkimų, leidžiant 
visoms Lietuvos žmonių parti
joms ir organizacijoms laisvai 
statyti kandidatus 
už jų išrinkimą”, 
tinė diktatūra!

1739 So. Halsted St.,
Chicago, Illinais. >

Aš čia prisiunčiu $...........už Naujienų prenumeratą
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo----------- ...............
........ ........... .J........................... ........—..dienos šiuo adresu:

Antroje atviruko pusėje ka
rikatūra: tvirto sudėjimo ir 
tvirtų muskulų darbininkas tu
ri Užsidėjęs ant savo pečių 
kažkokį generolą - fašizmą ir 
jau rengiasi jį blokšti į žemę, 
ir taip smarkiai blokšti, kad 
jis subyrėtų į mažiausius šmo
telius ir kadi daugiau jau nepa
keltų savo rankos prieš demo
kratinį pasaulį. Aplink visą 
karikatūrą, iš visų keturių pu
sių, francuzų, anglų ir lietuvių 
kalba pažymėta;. Laisvę Lietu
vos liaudžiai ! šalin fašistinė 
diktatūra! žodžiu sakant, Ka
nados lietuviai dirba, kad tik 
galėtų greičiau prašalinti Lie
tuvos fašizmą, nuo Lietuvos 
valstiečių ir darbininkų spran-

kuriame prisirašė 
Komisija, kuri ga

mino status, turėdama galvoje 
tą faktą, kad yra vedusių jau
nų ir veiklių asmenų, rekomen
davo . neaprubežiuot įstojimo 
amžiaus, ką susirinkimas ir už- 
gyrė. Bet organizacijai pra
dėjus smarkiai veikt ir augt 
nariais, kai kurie “jaunuoliai”, 
turintys 50—60 metų amžiaus, 
išsigando tos nepolitinės orga
nizacijos ir pradėjo, galima sa
kyt, prievarta brukt savo poli
tiką, kas vėlau organizaciją su
skaldė ir privedė prie visiško 
išnykimo. Kanados lietuvių 
Jaunimo Sąjunga turėjo dau
giau kaip 100 narių, , didelį 
knygyną ir daugiau kaip porą 
šiiritų dolerių, kurie daugumoj 
suplaukė iš

TRUMPAI APIE 
VISKĄ

Kada “Naujienose)” pasirodė 
Kanados lietuvių žinių skyrius, 
tai iš sykio bendradarbiavo 
(ir toliaus buvo pasižadėjęs ra
šyti) V. D., bet dabar, matyt, 
kaž-kas su* juo atsitiko, — jau 
praėjo gana ilgokas laikas, o 
musų bendradarbio kaip nema
tyt, taip nematyt dirbant spau
doje. Ir kur čia priežastis?

Ir jei jau atsirado koks nors 
menkas nesusipratimas ar ne
pasitenkinimas kitais korespon
dentais dėl tam tikrų “išsišo
kimų”, tai dar nereiškia, kad 
tas viskas amžinai kartosis. 
Man rodosi, kad mes visi tai
komės prie aplinkybių 
kas yra 
kuomet 
bet jei 
taikytis 
tai jau 
eidami, mes niekuomet nepriei- dymo įrankius

Atsimenu 
mutinį tos 
mą, į kurį 
žmonių ir kuris pelno davė 55 
dol. Tai buvo rekordinis To
ronto lietuvių tarpe parengi
mas kaip pelno atžvilgiu, taip 
ir publikos gausumu, nors, tie
są, ir kit du iš eilės minimos 
draugijos parengimai buvo pel
ningi, bet vis šiek tiek mažes-

Greiti traukiniai prie pat laivo BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią ke
lionę į Kauną.
Patogus geležinkelio susisiekimas iš Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Tas, kas buvo ligi šiol pasa
kyta apie draugus iš kairiojo 
šono, toli gražu nėra viskas, 
bet apie viską smulkiai apra
šyt tai butų begalo sunku, to
dėl čia ir minima tik kai kurie t 
įvykiai trumpais bruožais. Jąu 
mes žinome, kaip baigusieji tą 
“universitetą” studentai spy- 
čius sakydavo ir kitus moky
davo, bet, tur būt, juokingiau
sia tai kaip jie pradėjo “vei
kalus” rašyti. Mat, paprastai 
jeigu jau autorius nori kokį 
nors veikalą parašyt, tai jis tu-1 
ri turėt reikiamos medžiagos ir Į 
ją gerai apdirbt. Toronto gi 
“studentai” į tai daug nesigi
lindavo. Nepatikdavo kurio 
nors asmens feisas, jiems tuo
jau ir “veikalą” rašo, o ypa
tingai mėgdavo pašiept “social- 
fišistus”. Dėl pastarųjų paže
minimo il^omunistai neigia dė
davo nieko; nei triūso, nei pi
nigų, kad tik kaip galint dau
giai? apjuodint, paniekint savo 
politinį priešą 
jokios naudos 
žmonės, kurie 
susilaukė tam

HAMILTON. — National 
Steel Car Corporation dirbtur 

užsakymą už pusė 
dolerių pagaminti

. Bet tas jiems 
neatnešė, nes 

buvo išjuokiami, 
tikro įvertinimo, 

tam tikros pagarbos ii 
mokamos rekliamos... 
tie “studentai” patys 
pirmesnių savo darbų, 
dytis tikrai yra dėlko!
1928 metais pavasarį veiklesni 
jaunuoliai sumanė įkurt “Ka
nados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gą”. Sumanymas realizavosi 
pirmame viešai sušauktame su
sirinkime 
36 nariai

$5.00
IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

Gruodžio 7 d. įvyks miesto 
rinkimai. Susibūrę į C. C. F. 
socialistai, unijos nariai ir ko
munistai yra nutarę rinkimuo
se dalyvauti ir vieni kitiems 
nekliudyti. Vadinasi, jie tarp 
savęs nekovos.

Reikia pasakyti, jog musų 
miesto meras yra socialistas. 
Jis yra gana populiarus ir jį 
remia visi pažangieji žmonės. 
Tačiau šį kartą bus bandoma 
į miesto tarybą pravesti dau
giau radikalų. Ta linkme ir 
yra agitacija varoma.

žinoma, nesnaudžia ir atža
gareiviai. Jie tiesiog stengiasi 
papirkti balsuotojus* Atseit, 
patraukti juos savo pusėn vi
sokiomis vaišėmis. J savo mi
tingus jie masina publiką tuo, 
kad fundija jiems alaus. Alumi 
ir šmeižtais jie tiksi rinkimus 
laimėti. Tačiau, reikia tikė
tis, kad jiems tatai nepasiseks.

— Taurinskas.

Bet plė- 
ir pilie- 

nušau-

sim prie išvados ir tas nesūsi 
pratimas nebus išlygintas.

Kaip ten nerašytum, , kai] 
nesistengtum 
siems neįtiksi 
prie tavęs priekabį r tAve ko- 
lios už tai, -kam parašei taip, o 
ne kitaip. Ir dėl tokių aplin
kybių ir “bobiškų” informacijų, 
V. D. nebuvo reikalo pasitrauk
ti iš korespondentų tarpo, ka
dangi toks pasitraukimas yra 
lygus tam, kad zuikis nusigan
do žvirblio.

PRASYK SAMPĘLIO DYKAI 
■ ‘ Rltter \Vlne Co.

AVellit St.. Chloaro, UL 
man sampeli dykai

Viešo protesto atvirutės
Kanados Lietuvių Komitetas 

Lietuvos Liaudžiai Ginti Mont- 
realėj išspausdino viešo pro
testo atvirukus, kuriuos žada 
paskleisti tarp visų Kanados 
lietuvių, o Kanados lietuviai, 
padėję savo parašą po protes
tu, kuris yra išspausdintas vie
noje atviruko pusėje, turės pa
siųsti Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai.

Vardas
Adresas

NAUJIENŲ PRENUMERATA
• Tegul Kalėdų Diedukas jūsų visai šeimynai. užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

LAUNDRIES
THE FRIDE OF TfiE HOUSEWIFE”

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Daug žmonių '.vartoja ma
ne vietoj malė Voš v ar var- 
nišiaus indo. Jei’ mane Var
tos tokiam dalykui, aš ne
betiksiu pienui statyti. Aš 
padaryta švaraus, gryno 
šyiežiaus pierio pristatyniui 
Kada vartosite pieną, iš 
plaukite ir sugrąžinkite ma
ne savo pienininkui. ?

4204-22 S. Western Avemie,
Phone Lafayette 9700

NEW YOBK, lapkr. 23. — 
John Fritz aukso medalis už 
pasižymėjimą mokslo srytyje, 

•'> . >. ■' -1 

liko paskirtas šiemet Arthur
Newell Talbot 
universiteto inžinierystės pro 

’ f * 

fesoriui emeritus
ni. Bet koks žmonių, ūpas bu
vo tada, tai šiandien sunku if 
įsivaizduot, čia katalikai, bol
ševikai ir socialistai visi sutilp
davo ir visi linksmi, visi drau
giški, Visi los draugijos paren
gimais patenkinti!

i. Na, ir kodėl nebūti paten
kintiems matant, kaip visų sro
vių jaunimas dirba tikrai gra
žų ir kultūringą darbą. Tai 
buvo tikrai gražus bendras 
frontas, kokio daugiau Toron
to lietuviai nesusilauks! Bet 
tas bendras frontas tuo metu 
nebuvo naudingas komunis
tams, ir jie pasistengė ji su
griaut.

'Tiesiog apmaudas 
ržmogų, kai pagalvoji, 
gražius jaunuolių užsimojimus 
sunaikino keletas rėksnių ir 
užsispyrėlių. Gal būt kiti tiek 
daug neatjaučia, bet man ne
mažai triūso teko pridėt prie 
minimos draugijos, ne tik or
ganizuojant draugiją, bet taip
gi jos statytus veikalus reži
suojant. Ir kada pamačiau, 
kad kai kurie žmonės įsirašė į 
tą draugiją ne dėl to, kad ją 
sustiprini, bet atvirkščiai su 
pasiryžimu ją sugriaut ir "maty
damas, kad mano pastangos — 
laikytis įstatų nueis niekais, 
buvau priverstas draugiją ap
leist.

Dvigubas Cellophane Old 
Golds suvyniojimas sulaiko 
sausrų, drėgmę, dulkes ir 

Lietuvos liaudies persekiojimą kiekvieną kitą cigaretų prie-

NAUJIENPS, Chicago, III.
'! '."r1.“?* Į

Dėl 30 centų žuvo du.esmeny^
WINNIPEG. — Jan Murray 

Bryson, 22 m. amžiaus, plėšimo 
tikslu užpuolė geso stoties pa
tarnautoją ir iš jo atėmė 30 
centų ir jau ruošėsi pabėgti, 
bet kaip tai netikėtai pasitai
kė poliemonui.. jis pastebėti ir 
norėjo jį sulaikyti, 
šiko butą ginkluoto, 
monas Gilli liko vietoj 
tas. Plėšikas pabėgo.

Plėšikui ilgai neteko 
tis, nes už kelių dienų 
<io buvo suimtas ir atiduotas 

į teismą. Teismas lapkričio 21 
d. Jan Murray Bryson nuteisė 
pakarti.

Ir dėl 30 centų, turėjo du as
menys nustot savo gyvybes.
\ -i. Rep. XX.

kuris jau 
yra susilaukęs daugelio meda
lių už savo pasižymėjimus in
žinierystės srytyse.

Dainai Gelbsti 
Virškinti ir nuo 

Viktei ėjimo

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO:

. Gruodžio 5 
Gruodžio 10 
Gruodžio 15 
Gruodžio 16

** HAMBURG- AMERICAN LINE
IpGj ' r-' , ' / < M
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ĮSTATYMAS prieš prįva 
TINĘS ARMIJAS

Už k| galime būti dėkingi?
■■ 1 in<w

Rytoj Amerika švenčia Dėkų Dieną. Už ką šio kraš
to žmones gali būti dėkingi?

Jie gali dėkoti likimui (nore tas likimas vistiek ne
girdėsi), kad Amerikoje sumažėjo depresija, gėrėją 
darbai ir yra vilties, kad bent artimoje ateityje gyveni* 
mas žmonėms šiek-tiek palengvės.

Dar labiaus jie gali dėkoti už tai, kad šio krašto 
taikąi negrasina joks pavojus. Su savo kaimynais šiau
rėje ir pietuose Jungtinės Valstijos gražiai sutinka ir 
neatrodo, kad jas norėtų užpulti koki nors tolimesni 
priešai.

Pagalios, Amerikos Žmonės gali būtį dėkingi, kad 
jie tori laisvę ir plačias pilietines teises. Niekas jiems 
nedrąpdžia manyti, kaip jįe nori, įr reikšti savo nuo* 
mones. Nėra sųšąudymų už politinius nusidėjimus, nė
ra koncentracijos stovyklų, nėra diktatorių.

W m.R" J I1‘“i111.. Ii. F»W|i'OT3r—

Teismas ir New Yorko nedarbo apdrauda

Pp to Įcąį? lordo Mpslęy vado
vaujami fašistai iššaukė kruvi
nas riaušes Londone, Anglijęs 
valdžia pateikę parląyięntųi įs
tatymo sumanymą, kuriuo 
draudžiama viešose vietose dės 
vėti politines uniformas ir ors 
gąyįąyytį pri’yątiyęg armijas.

Ypatmfąį aštriu yra sumą- 
nyįojo įstątymp pątvarkymąi 
ąpię partijas, kyriop steigia, 
mutuoja arba ginfciyoja polį? 
tlškaa armijas tiksiu de- 
monstrųoti j^$, Tokia partija 
gali Wt uždaryta ir jos turtai 
konfiskuptąs,

r?

Vyriausias federalinis teiąmas svarstė New Yorko 
valstijoje išleistą apdraudos nųp nedarbo įstątymą ir 
teisėjui nuomonės pasidalino lygiai: 4 už tai, kad įstaty
mas nėrą priešingą^ Jungtinių Vąlptįjų konstitucijai, ir 
4 prięš^Devįntąs feį^ją^ dėl ligos nbgnlėjo dalyvauti.. 
Tokių būdu teismas įątątyinę nępanąikino.

Kadangi jisai jo nepanaikino, tai New Yorko 
darbp ąpdraudos įstatymas pasilieka galioje.

Tai yra laimėjimas socialinei įstatymdavybei. 
bar gylės panašius įstatymus leisti ir kitos valstijos, 
bijodamos, kad jws nugalabins Vyriausias teismas.

Rot pilno aišįįųinė dar vistjęk nėra, kadangi teisi
mas nlFa patvirtihęs įstatymo dauguma balsų. Jeigu 
butų buvę 5 balsai prieg 4, tai tuomet butų žinomą, kąd 
teismas pasisakė už įstatymo honstituciugumą? Vęi- 
kiausja, tas klausimas kada nors dar kartą pasieks Wa»- 
shingtipno tribunolą. M

... i'-'i-iĮj., u jR"'ify j r lyga i1 i .v

Nauji mirties sprendimai Rusijoje

ne-

Da- 
ne-

BET KIEK TORIŲ 
DARBININKŲ?

"Draugas” džiaugiąs!, kad 
.Amerikoje darbininkams daug 
geriau, negu Sovietų Rysi joję. 
Girdi, darbininkas sęyįętų kraj? 
te už 50 dienų algą gąįi nusį? 
pirkti1 tik “du tekinių vežimui", 
o Amerikoje per tiek pąt laiką 
darbininkas gali uždirbti pa? 
karikamai pinigų ąytoyiobiliyį 
nusipirkti.

$įa pirmiausia kyla klausi? 
mas, kokios rųšies tąs automo
bilius. Yra tokių sepų, iškleru
sių mašinų, kurias 'gąlįpia nu
pirkti UŽ $5 arba net už 10 do
lerių. Dąųg jaunų vaikinų šito
kiais automobiliais “sportauja^ 
kai užsidirba pusdolorj dviem 
ar trims galonams gąspįino.

Jeigu "Draugas” kalba apie 
naujus automobilius, kurie kaš
tuoja bept po penketą šimtų 
dolerių, tai — kiek Amerikoje 
yrą darbininkų, lfyj?įę per 50 
dienų gauna tokią ^ftįgą, kad 
gali šitiek už mašiną užmokėti ?

- ' ' ' ' ; * >. > -f •
Tarp 8 ir 10 miįioyy darbi

ninkų Amerikoje yisąį niekp 
neuždirba ir gyveną valdžios 
pašalpų, šito fakto irgi nerei
kėtų užmiršti.

TAUTIŠKAS vapas

Argentinos Lietuvių Tauti
ninkų Sąjunga, kaip jau "Nau
jienose’* bų'vo minėta, pašalino 
iš ąavo valdybos tuos savo vir
šininkus, kurie skundė įvairius 
lietuvių laikrą'Ščius ir asmenis 
Argentinos vyriausybei, kaipo 
“Maskvos agentus”. Vienas Iš 
tų skundikų buvo Bruno Hin- 
cas, matyt, vokietis įr dagi hit
lerininkas.

Kova tąrpe Argentinos lietu
viu tąųtinįnkų tebesitęsia, Ląik- 
raštyję “Išyien” įdėta prąnešį- 
ipąs, pasirašytas A. Vosyliaus, 
kuris sako pasitraukiąą iš tau
tininkų buvusiųjų karių sąjun
gos. Prąnešime skaitome;

"Ilgą jąįką man teky dar
buotis kąip reikalų vedėjui 
Buvusių L. K. Karių S-goj, 
p. ą. ‘Gediminas’, fręt ma
tydamas, kad jos vadinamąs 
šefas ‘daktaras’ Bruno Hiy? 
cąs elgiasi yeprięlęrąmąį, aš 
pąręiŠkiu, kad aš nepripažįs
tu jokių prygįgky ‘šefų’ ir 
kadąpgį nėra lietuvio, kuris 
Bruno Hiricą gerbtų, tai aš 
pasitraukiu, iš S=gos, kol ten 
yrą ĮB, Jlįųcą^.”
Ęet keįąta, kąįp tąą hįtleri- 

nipkas Hmeąs įsiskverbę į lie
tuvių tautininkų m»gąni&aoijps 
vadus?

Atėmė Nuo Dr. Vinį- MsSa^XK’r.|Frank V. Zintako
- Jums geriausius linkėji- DV]AC AdvftVafai Ta. 
KalMų*ir Naųjujų Meto .Oj*vB nUWMkU lį

U gosi Dėl Liudijimų į
ko Teisę Spręst Apie 

Apl. Tinkamumą
Praneša, kad Dr. Montvido 

Uonė per kotopįjftą laboj pą- 
šekminga.

- T- - - ’ •
Gauto žįnift, kad gLA Pildo

moji Tarybą, kyri pereitą ąą- 
vaitę laikė posėdį Nevy Yojįęę, 
atėmė nuo sekretoriaus, Dr. M« 
Vįpįko tetoę apy
kantų tinkamumą.

Dr. A. Montvido kelionė per 
kolonijas yrą labai pasekmin
gą. Jis važinėja su prakalbomis 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
vardu, žinios sako, kad žmonės 
visur yra patenkinti ir labąi 
renkasi prakalbų klausyti.

Dr. Montvidas kalbėjo Brook- 
lyno socįąlistų kuopos prakal
bose, kurios įvyko ' pereitą 
penktadienį. Jos buvo surengtos 
dįdeięj yįętos sale j e, §ąię d?ųvo 
pilna ąnintęręsuptų klausytųjų.

Tose prakalbose kalbėjo ady. 
K. P. Gygis, “Keleivio” redak
torius, Si Miehelsonąs, ir siu
vėju unijos atstovas, Schlosą- 
bergas. Buvęs kviestas kalbėti 
ir adv. F. J. Bagočius, bet jis 
buvo pasižadėjęs būtį Jotojo 
vietoje. Prakalbos buvo labąi 
pasekmingos.

šiame Jums geriausius linkėji
mus ;
šventėms.

Platesnes informacijas gali 
ma gauti sustojus “Naujienų” 
ofise, 1789| S. Halsted street.

I J . s *

Pasaulinės Žvaigž
dės Chicagos Civic 
Operoje Šių Savaitę
stato po operą kiekvieną dieną; 

netrukus užsidarys.

Gynėjai ręįkąlavo uždrausti 
fcnygvedžįui liudyti apie fal- 

sifįkacijas. '

vąkar 
baigė 
knyg-

fašistų užkariautose
TJERITORIJOg® I

Sovietų teisinas vėl pasmerkė keletą žmonių sušau
dymui, Ši bylą iššaukė daugiau nerimo kitose šalyse;, 
negu žinovjevo ir Kamenęvp ųutęigjmąs, ir gą}į tuHM 
labai negeistinų pąsękų. Nes vienas pasmerktųjų yra 
svetimos šalies pilietis,

Pasmerktas mirčiai tąpp vokietis inžinierius Ęmil 
I. Stickling ir kartu su juo § inžinieriai rusai, dirbusie
ji Kamerovo anglių kasyklose, Sibire, Jie yrą kaltinami 
dėl sabotažo, šriipavimo ir planavimo išžudyti nuodin- 
gąią gazaįs kasyklų darbininkus. Sovietų valdžia sako, 
kgd kaltinamieji, neišimąnt inžinieriaus vokiečio, uprį- 
slpažinų”, ? ■ _ < / "

Sovietų teismai neturi pasitikėjimo u^ięnįųpse, to
dėl svetimose šalyse yra labai plačiai pasklidęs abejoji
mas, ar tie inžinieriaį, iš tiesų, yra taip baisiai nusidėję, 
kąip skelbia ąovjętų spauda. Svarbesnis tačiau dalykas 
yra pati bausmė.

Kaltinamieji dar nėra yžinušę nė viepo žmogąus. 
Jeigu jię ir "planavo” žmogžudystę, tai visgi jie dar jos 
neatliko. Tokiame atsitikime mirties bausmė negali ra
sti pritarimo viešoje pasaulio opinijoje.

Vokietijos Hitleris tai žipp. Nežiūrint to, kad jisai 
pats yra nugalabijęs daugybę žmonių visai be teismo, 
jisai kelia aštriausius protestus prieš Novosibirsko teis
mo, sprendimą ir grasina nutraukti diplomatinius san
tykius su Sovietų Rusija, jeigu inžinierius Stickling bus 
sušaudytas. ,

Sovietų valdžios padėtis kebli. Jeigu ji įvykins įeis.- 
mo sprendimą ir Hitleris nutrauks santykius sų Rusija, 
tai labai paaštrės karo pavojus Ęurppoję, kuomet tarp
tautiniai saptykiaį jau yra be galo įtempti dėl Ispanijos 
pilietinio Jeigu po to kiltų karas, tai Maskvai bu
tų uždėta atsakomybė.

Bet iš kitos pusės, nevykinti teismo sprendimp, kUO- 
Iftęt Vokietiją gmnoja* tai atrodytų^ kad sovietų vai’

Nubaudė Vilniaus 
Rytojaus redak

torių
VILNIUS—(įięiipmiP 

VUnįaųą teisme - Imvp 
ąągrinejamo§ Vilnįąug ftytp- 
jąyą ątęąkpibojp redąktprįąąs 
Juliaus Naviko net dvi byjpg. 
Tp ląįkrąsdlp buvo konfiskMP- 
ti dy numeriai: 19(707) ir 
(77jp), y pOopfiskavimo sy- 
darytos dar>bylPs- Redakterias 
buvo kaitiiįęBas, kad viena
me numeryje buvo įdėjęs 
įtrąipahęJi žemės įey- 
kų sąjynįąs. Ry^įoą” (y^o ku- 
riu lietavižka ha-
gŲy ąk^l^ld^mėjims) ir 
ąytrąme numeryje u$ trįs 
korespondencijas iš provinci
jos gyvenimo.

Teismas patvirtno, • esą rę? 
daktorius už tai kaltas irįabię? 
jose bylose nybąude atsakomą
jį redaktorių Naviką pp vįeyų 
mėnesį arešto ir dar po 150 
auksinų pabaudos.

Po mp|yyu°to dprępdime 
redąktorjys kętinąg bylą nyr 
kreipti į aukštesnį teismą.

Ryšiisn su tHft pranešam, 
kad tas pats teismas nagrinę? 
to ir ktotovišfeto Baro raitok* 
terasa M> Kwtolto byla si 
toikraStyto pamtetus - todžfaa 
^Vilniaus kraštąs”. Teismąę šį 
redaktorių ištęįęįpo.

Vlmaus lenkai nemėgo 
ata, kai Jietovią spaustoje yra 
vartojamas terminas "Vilniaus 
kraštas”. Tatąj byvd viešai tiž? 
drausta Vilniaus lietuviškai 
Spąydai. Nežipriųt to, kad len? 
kai lietuviams Vilniaus kraš
tą liepia vadinti Vilniumi, ViJ? 
niaus apylinkėmis, Vilniaus 
apskritimi ar kaip panašiai, vię 
tįejto patys savo spaudoje var? 
|oją 'hyilenszczyzna”, kas lie? 
tuviai, tiesiogine prasme, 
yra VįĮftiąus kraštas.

(domi Apysaka
• ■ • • .. ’ - ' 

“Naujienose” bus spausdina, 
ma labąi įdomi apysaka, ku? 
rįOjS herojys dėl septynių gri? 
venų tyrėjp dąug visokių neiną? 
Ipnių įr juokingu nuotykių.

Apysąfcą bw pradėta spaus? 
dintį gruodžio 1 d„ taigi kitą 
antrądienį, Jf tęsis per keliolį? 
ką numerių, ‘

Apysakos antmštč — “Senti? 
mentaliems paaąkpjimas”

>‘-.į ' ~
i ■ ’ • • • ■' . ■■. ■ . <4 •• ?•

Kalėdų Sveikinimo

Naująg “Navjienv” patornsMi.- 
mas skaitytojams

Ispanijos fašistai pę tik ne? 
stęygia paimti Madridą (kurį 
Cbįęagos broliai Marijonai jau 
seniai “paėmė”),- bęt sunkiai 
beįšląiko ir tas teritorijas, ku
rias jie yra užkąriąvę.

Viena žinia iš Ęąrcelonos 
parneša, kad Toledo mieste, ku? 
ris pateko į gen. Franco ran» 
kas karty §y garsiąja pilim 
Alcazar, dar iki Šiol tebeveikią 
respublikos milicininkai- Kai 
tik sutemsta, valdžios skraidau? 
lieji byriai atvykstą §U lengvo? 
mis kąnųolėmis ir pradedą 
miestą bombarduoti; paskui 
dingsta. Tuor tarpu mieste kiek
vieną naktį respublikos milicį? 
pinkai, kurie yra pasislėpę įVaL 
riose vietose, šaudo į fąšigtų 
sargybą ir praeinančius Jęgjo? 
njęrių burius nuo stogų, iš 
tamsių skersgatvių ir kiemų.

Riek fašistąi dėjo pastangų 
tuos slaptus priešus išgaudytą 
bet iki šiol jįe neturėjo pąsjsę? 
kimo- Dieną visi gyventojai 00* 
Šioja sukilėlių ženklelius ir fft7 
šistišku būdu sveikinasi, bot 
kiekvieną naktį krinta UUO mi* 
licininkų šūvių PO kalifo W 
kilėlių legionierių arba jų va- 
dų. :

Kituose fa^isty uškftnaųįųosę 
Ispanijos miestuose dęjtosi tas 
pat. O sodžiuje ginHtotti vaĮ^ 
tiečių Duriai 
lėlių, ir jų eimpfttiėfttori^i;. W 
tijf pasįtaiko pTOgflr FąMstų 
kareiviai pedrista eiti kiek to- 
liąu nuo miesto.

džia nt|ęjg»n<10 HįJterio.,
Argi hpJševiįęai pegaJį apsieiti bę tų mirties baus, 

mių? Nieko gero ji tomis baųeiUPmie neatsiekia, tik 
piktina pasaulį — ir duoda mėdžiages fašistų propa- 
gąndai. T hianiš draugams.

ir

”T

Pąsyęikįnkit są’yp gimines 
Lietuvoje telegramos kelių.

“Naujienos” padarė sutartį 
su Postai'.Telegraph?Cable Com.- 
pany, pagal kurią, už nepapras
tai žemą kainą, $1.20, bus ga
lima siųsti Kalėdų sveikinimų 
telegramas Lietuvon,

Tai yra naujas patarnavimas 
‘ Naujienų” skaitytojams, kurip 
ikišiol niekas nepraktikavo.

Telegramas galima pasiųsti 
į biie kurį Lietuvos miestelį.

Telegramų tekstai bus seka?

Linksmų Koledd švęmHų ir 
laimingų N^ųjų Metų, '

Mygu nuoširdžiausi jĮipkljL 
mai Kaipdų šventoms.-

Gerjąyęi )įnJįęjįmąį Ęąjgdų 
šventėms ir Naujiesiems Me
tams..

Nuoširdžiausi sveikinimai ir 
linkėjimai Kalėdų >enWns ir 
Naųjię§ięms Metams.

Nuoširdus linkėjimai ir svei
kinimai visiems namiškiams 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
tėms.

Mų§ų nuoširdžiąusi ir geriau- 
M linkpjimfti šv:- ifaiėtių ir n»m- 
jųjų Metų šventėms.

Linksmų Kąjėdų ŠYeMių if 
laimingų Naujųjų Metų Jums 
(Tamstą!) ir papūtoms'

šveičiu proga, vięj ąiimčiame 
musų geriausius linkėjimus.

Tesuteikia Tamstai Kalėdų 
ir Naujųjų Metų: ^ptiS 'ėVH- 
kąįos ir

Bučiau laimingas Jums asme
niškai linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų, Metų p»t 
linkętj. J ■

Teatneša Jums . šventės 
clžiąugsmą, o NaUjioji Metai 
Laimę ir pasisekimą.

Nuoširdžiai. d-ėkiugi už ,dr.aur 
giškus Knkėjimy.8-

Linkime (linkiu) laimės ir 
pasisekime Naūjiesjęma Me
tams.

Tesuteikia Jums Naujieji Me
tai sveikatos, laimės ir pasise
kimo,

Nuoširdžiai priimame J usų 
drąygiškųs lįpkėjimus. Teduoda 
Jums visiems Naujieji Metai 
pasįsekimų-

Linksipy lai-
m$s į^ ^Nimjiortems

• musų užjūri

Chįęagps Opera šią savaitę 
etato septynias operas,

Beveik kiekvieną vakarą dai
nuoja pasauliniai pagarsėję dąi? 
nininkai, kurie rėlai kada 0M- 
ęągpn teužsuką,

Šįvakar yra statoma “Aida”, 
kurios pirmąsias roles dainuos 
Giovanni Martinelli, Gertrud 
Wettergren ir Elizabeth Reth- 
berg.

Pirmadienį buvo pastatytas 
"Sevilijos Kirpėjas”, o vakar 
"La Bohemą”.

Pfcrgrama§ ketvirtadieniui ir 
likusioms savaitę dienoms yrą 
sekamas:

Kętvirtadįęnj “Jąęk and 
the Ęęanstąlk” su Janięe Por- 
ter, Maria Matyas, Lucia Pia
no, Ęaymppd Mitintam Mark 
Lova. “Pagjįacęį” su Dildą 
Burke, John Pane-Gasser, Uark> 
MpręJli ir Angelo Canaruttų, 
dirigentas.

Penktądięnį — “Otliello” sy 
Marjorįe La^renee, Myri Bąrq- 
va, Giovanni Martinelli, Law- 
rence Tįbbatt, ir Moranzonj, 
dir. į

šeštadienį matine — “Dię 
Walkųre” su Marjorie Law- 
rence, Gęytrud Wettergrey, 
Laurit? MęięhiPr, s Dmanuei 
Lįst, Fręderich jSoJiprr, įr Hęp.- 
rįr fyębėr, dir-

šeštadienio vak-
su Lily Pone ir Joseph Bento- 
naijį, Hąsąeimans, dir.

Užvakar pradėjęs, 
Frąyfc v. Zintąkę byloje 
liudyti Sypepor teismo 
yędis, Frank WHto>wąki.

^intako gynėjai b^yde ųž- 
dpąųsti Wįtkowskįųi liudyti, 
aiškindami, kad knygų vedimas 
neturi nieko bendro sų pinigais, 
kariuos ^intakas “pasiskolinęs” 
ię vėliau atmokėjęs.

Jie tvirtina, kad Zintakas nė
ra visai kaltas. “Tiesa, jis pa
siėmė apie $26,000 Superior • 
teismo pinigų, bet juk tuos pi
nigus sugrąžino.” O knygų ve
dimas ką-gi turi su tuo bendro? 
Jei yra kokios neaiškios sumos 
ir įrašymai, bet tai tik biznio 
tranzakcijos, kurios nieko blo
go nenurodo.

Prokuroras Wright buvo tru
putį kitokios nuomonės. Jis 
šaukę* teisme, kad Zintakas pra
sižengė pinigus pasiimdamas. 
Falsifikuodamas knygas jis 
bandė pasisavintus pinigus pa
slėpti. Faktas, kad jis papildė 
vieną, piktadarystę, ir papildy
damas antrą piktadarystę ban
dė pirmąją paslėpti, nereiškia, 
kad jis yra nekaltas.

Teisėjas O'Connell palaikė 
prokuroro pusę ir leido Wit- 
kowskiui liudyti.

Jis pareiškė teismui, kad 
Zintakas bandė išeikvojimą už
dengti, įrašydamas knygosna 
$10,500 melagingą tranzakciją 
ir išrašydamas tris fiktyvius 
čekius, sumoje $8,000.

“Lakmę”

H"1. .... V ,
GERK, htaijhmu akąitrM^ 
jon ir, Btaitytojųj t prašomi 
pfrkfalu raikąim* ei# Į tes 
fcniutaTOb kttrton akelbilMH 
Naujinus

TOROl.WlW|Į"!|Į.."lll"!IJ»Wl".Į.I.. U .11JRIMS Ulff

Po Eilutę Kasdien
SM .«flW to suda^sit

. ' grąžą eilių nnkmj).

fjiim SN
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? Pabudęs vaidila,
Šią. naktf regėjau' senovės Rambyąą. 

O kiek pamirštųjų jis 
Jaiųę sąąjąnųtąs akmuo tebetūno— 
cią degdavo aukęs galingam Perkūnui. 
Kemiąu, mėnesienąjef Nenfųnas žvilga; 
jo bangos kvėptąja; jis snaudžią... Oi ilgą 
amzynę ząliųju krantu jo siųbųota 
ir džiaugsmo, linksmybių be ąkaiėiaųp hpluota, 
lįd įųdąyy dįdžįg, klaiku, slėpininga, 
Įr IfūpĮnai sięl.ąi m*|oyų, gausingą....
Tad tasdąyęs, sako, laųųųže^

Šiandien gi lemtąš kitopiškąs huviįj.
Jąų lą&ąą Kfebėgdąmas vjąą suardė: 
dievaičius isfude. jų ugnį išsklaidė, 

' tą Šventąją ųgnj, kurią vaidilytis 
tiek amžių kųreno... O kur jo§ — rųtytės?

išnyko! ' 
Nė dulkės jų aukuro jau nebeliko. 
Nutilo vaidilos; nębę.ekambą lyakfos;
pats miškas kerynu pavirto,-—skeveldros 
beriogsp... N.ei paukščiai, nei žvėrys... Tik vėjas, 
tą§ amžinas milžinas, hųsvių kvepėjąs, 
pakylą, galingais sparnais suplasnoją...
Ir Nemyno gelmės skausmų sųvąįtoją...

Nusimeną vėjas. Jo kvapas, sustingo; 
dangus susimąstė; vaitojimai dingo... 
įr vėl milijonai ^vajgžd^ių mįrgk pplnksi... 
Staigą ąnt Rąmbynp kąžių kaą sutrinksi, 
Subildą,—-išeina kapo jau baltas
senęhs ir ima dąirytis- Jam Raitas, 
bsipus, n^žistatpas tapo Itombynas. 
“Kąme aš ašim? kaip Sis krąštas vadinas?” 
pakirdo jo balsas, tyloj suvirpėjo 

ir aidų kažin kur toli nugarmėjo...

Ne pikta paliko, ne akmeniui gėlė
> tad šaltą krutinę,—jis gąlyg nukėlė; 

tos pačios čia žvaigždės ramiai mirguliuoja 
tas pati Čia mėnulis laukus sidabruoja/. 
Pažino senelis; sųspąydė krutinę: 
ifQ mąno brangusis, p man.o Rambynol”— 
“Kur dingot, galingosios girios? žinynai? 
ir jus, pašvęstieji miškai, ąžuolyną*? 
iJųsf pilys?...

perkūne! sviesk kulką ugningą!... 
Lepgviąu atsikvėptų krūtinė skausminga. 
Išauštų dienelė, visi atsikeltų, 
Šalelė klestėtų, giružės atželtų....
PerĮpųrie!...”

Bet ten tiktai žvaigždė J mirgėjo, 
ir juodavo gelmėj... Jis hUdnas žiurėjo 
| prigimtį miegančią,—Širdį jam 'spaudė, 
Jis lauk?- Bet kurčias perkūnas negriaudė. 
Jo niekas ^mpdieną &pnąi nesiklauso. ??? 
vien kurmiai kniuksi smėly besirauso. 
“Prakeikus! Kam my^nČiam skausmų sukėlei? 
kam miegančią žemę parodei?.. Kam vėliai 
regiu tave, mielas Rambync dejavę... 
susukę,., parpuolė, — ir žemę bučiavo;

> tad šaltą krutinę,—jis galvą pakėlė;
tos pačios čia žvaigždės ramiai mirguliuoja 

patš čią mėnulis laukus sidabruoja/.

mąno brangusis, p ipąh.o Rąyibyųel”— 
r dingot, galingosios girios? žinynai?

ir jus, pąi 
M

Pumpuras.
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IŠ DARBO LAUKO

Neseniai grį

Didžiule Flor
Kalbės iš WMBI

Cicero
esąs priaugąs ktmslRųęij

Ęięlmąn A

NAUJAS PROGRAMAS

nurodo

Kooperacijos sandėlis, 3150 west OT" Street, tel. prospect 2261

BRAND

Octagon POWDĘR

PAUL SPHulze

Riekutes ar Puses

OLD
UNIVERSAL

MENESIU SENA
{SURIS 5 unc. pakelis

PYČES 2UŽ 35c 21c
1VI.aitrlrita TVTmciii ..

KAINOS 
PAKĖLIMO

UNIVERSAL
MID-SUMMĘR

MAIŠYTĮ 
RIEŠUTAI 

Svaras

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phpne PROspppt

Puikios
RĄLTINTOS

RAZINKOS

CHICAGO
sheim Shoe j£Q|ppąpĮją atnau
jino sutartį su unija. Kompa
nijos darbiiĮįnįęaį ųžjdįrjią nuo 
66 centų iki $1.20 valandai ir 
dirba 44 valančias ^ąyajtej.

UNIVERSAL
VACUUM PAKUOTA
KAVA .....  sv.

BJMVTSS AB fiw>
No'. Wį KW4I

OCTAGON
Skalbimo MUILAS

K SOCIALISTŲ 
VEIKLOS

14 unc. bonkos 27c

Comet
RYŽIAI

2 pak. 190

■ j1 ■■ r.11” 

STpT

ratifikavo pataisą prįę fedę- 
rgĮSs konstitucijos, kųpi |įęčia 
vaikų darbų pramonėj. Reikia 
gauti dar dvylikos valstijų 
pritaripiąs, (kad pataisa įeitų 
gajion. Todėl Atnerikos Darbo 
Federacija atsišaukia ypač į 
unijas tose valstijose, kurios 
dar neužgyrė pataisos, daryr 
ti spaudimų į savų legislatur 
rų narius, kad ir jie užgirtų.

Straight Bourboji Degtinė 90 Proof 
20 Mėnesių Sena

Dyigabas sellophsae bu- 
vyniojimąs DbUipsušvelnin- 
tų Old Golds cigaretę neša 
jums Old Golds rinktinio 
dęrifeųs tabako gęriauąfoįe 
^lygose,

NEW YORK
Schuddpfkpff rąstą kąŲąs dė- 
liai to, kad jis reikająvo šar
vo samdinius sugrąžinti po 
$10 kas savaitė iš reguliarės 
ajgos, kuri užrašytą jo kny
gose kaip išmokamą, Šitokia 
samdytojų praktika yra gan 
plačiai pąsklydusi, o ypatin
gai statybos pramonėje. Teis
mas nužiūrėjo jų priešingų 
įstatymams.

Lietuvių Evarigelikų-Liute 
ronų klebonas E. Kories, ry 
toj kalbės iš WMBI, 1080 kc. 
277-6 met. Stptįs kąįbų transe 
liuos 4 v. po pįęt»

UNIVERSAL
TYRIAUSI ĘPG
NOODLĘIS

’kntffS: Taip Uad gę>FfJi vaka, 
rieti# patikrintą.

• / *

Tad, nepraleįskįtą šįp§ pui
kios progos, o mandagus ir 
geras patarnavimas piįpąį už
tikrintas. i (§kelb.)

Stalinas išsigando Kanados 
socialisto

Prieš Padėkos Dienos
, Rytoj didžiulė 
šventė—Pącjėkos 
nes tų šventę visą šalis. Visį 
kas gyvas rengiasi ją savaip 
pasitikti. Rengiasi ir Elsie 
Paulaitis ęp^mps Zimpn? Tįk 
jie neląųlpa rytojaus.

Šįvakar, Atlantic tavęrnpją,

TORONTU
Žo iš Europos Agnės MącPhail, 
socialiste (S. C. F.) parlamen
to atstovė, kuri aplankė ir Ta
rybų Rusiją. Savo įspūdžiuo
se jinai papasakojo, kad, ne
žiūrint kokį progresų Tarybų 
Rusija padarė statyboje ir ki
tais atvejais, darbininkų gyve
nimas ten yra labai skurdus ir 
atsilikęs palyginus su kitų 
kraštų. . Jeigu Kanados darbi
ninkai atsirastų tokiose sąly
gose, jinai pareiškė, tai jie tuoj 
čia sukeltų revoliuciją.

šiomis dienomis kitas socia
listas, parlamento atstovas An
gos Maclnnis, grįžo iš Euro
pos. Jis dalyvavo kaipo de
legatas nuo Kanados C. C. F. 
Anglijos Darbo Partijos kon
ferencijoj. Jis taipgi lankėsi 
Švedijoj, Norvegijoj, Šveicari
joj, Francijoj ir važiavo į Ta
rybų Rusiją, bet, nelaimei, Ta
rybų Rusija' jo neįsileido, kas 
sukėlė Kanadoj didelį nusiste
bėjimą, kad Maskva išsigando 
tokio uolaus ir darbininkams 
atsidavusio socialisto. O tuo 
tarpu Juozo Stalino šalininkai 
šaukia Rymo “papą” į suvieny
tą frontą. Kažin kaip Toron
to nykštukai iš “D. Ž.” tą iš
aiškintų? Gi patsai Maclnnis 
mano, kad veikiausiai jo neįsi
leido todėl, kad tuo pačiu me
tu turėjo būti šaudymas pas
kutinių senųjų bolševikų — Zi- 
novjevo, Kamenevo ir kitų.

' SŲNNY gare SUGAR 
P0WDERED OR BR0WN

2 pakeliai 150

Dėl Padekavončs 
Dienos

pirkėjus pįr|cdąipos ąr Rą- 
dio ąr Rapįpr Sptą ąr Pečių 
ąr Karpeįą gaus dykai Ka
lakutų ąr $asį.

«. ' |U0

" ■11 ............................................................. ..

JELLY TĄRTS 170
CHEE-ZEES

Padarytas su Smetona

IŠPARDAVIMAS!

Trečiadieni, Penktadienį ir šeštadienį, Lapkr. 25, 27 ir 28

Jkštys

Hume Fruit
COCKTAIL

2 No. 1 keĮiąi 270

T0WN CRIER MILTAI
24 Svarų maišelis ..................
5 Svarų maišelis ...................

WASHINGTON,

Any Hour Vanilla 
EXTRACT 
uc. Įionk. 90

ROORĘRATYVIS JURĖJF 
MAS. — Ęuopięt pas iųus lįę- 
tuvįus Amerikoj kooperącinės 
į§taįgos Įtaigia veik visai pra
žūti, tąi plačiojoj Amerikoj 
kpopprącįnįs judėjimas, atgi
jęs depresijos laikų, žymiąi 
auga. Šalies kooperatyvai, 
kaip Ąmerikos Darbo Fede
racijos ^Pnvencija. Tampa 
mieste bitvo>> iipąinformuptą, 
jau priskaito 3*000,000 -narių. 
SU daugiau negu 10,000 krau
tuvių ir draugijų, kurios už
siima paskirstymu tavorų. Ko- 
operacinės bendrovės šiandie 
teikiančios šaliai tarnybos ver
tės $400,000,000 per pietus.

Straight Boųrbon Degtinę. 90 Proof

CHICAGO ofisas-. iqiq South State St

OLD FORT DEARBORN 
Wine & Liquor Co„ Įąę,

4270 Archer Avė

ANGLIJA.—Vyriausias bfp- 
liškų organizacijų registruoto
jas praneša, kad 1935 metų 
pabaigoj darbininkų unijų 
Anglijoj buvo 1,042, o jų na
rių skaičius siekė 4,842,000. 
Gj 1934 metais upijų skąičius 
Anglijoj buyp 1,056, o jų na
rių skaičius siekė 4,070,000. 
Reiškia skąičips pačių ųnijų 
per metus ląiko sumažėjo 14, 
bet upijų narių kiekis pašoko 
skaitline 272,000.

RICHMOND, Virginia. — 
John Hopkins Hali, Jr., Vir
ginia valstijos darbo komisio- 
nierius, neseniai išleido pa
reiškimą, kad 30 valandų dar
bo savaitė visoj šaly išrištų 
dabartiniu laiku nedarbo 
klausimą. Pasak jo, Virginia 
valstijoj fabrikai didžiumoj 
operuoją 30 yalandų dąrbo 
savaitės laiku ir todėl nedar
bo, klausimas ten perą taip aš
trus, kaip kai kuriose kitose 
valstijose.

W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
AS ŠEŠTADIENĮ

8:30 valajųĮą iš ryto.
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Pąininkai 

Gražios Dainps įT Muziką.

LOS ANGELES.—čia duop? 
kėpių. unijos nąrys prįsegę 
prie savo automobilio iškabą: 
“Streikas Franko KepykLloj”. 
Dėliąi to jis buvp patraukiąs 
teismap, bet teisėjas (mote
ris) pareiškė, kad jis nemato 
galimybės rasti Jęąltą Ameri
kos pilietį ųž ppstęrį, kuomet 
daug kjtĮį įvairių pustęyių pa- 
rodppjąma vįsur, Re tai girr

pare
Amęrikps 

Diena, ^lį-

Geo. P. Cunnmghani
DISTRĮBUTORĮŲS

MODERN BREWĘR^-aJaus 
yirimu pramonėj žurųąlas — 
paduoda statistikos £inių apie 
padėtį toj pramonėj. Pasak 
žurnalo, nuo sugrąžinimo 
alaus šioj pramonėj rado dar
bą 1,176,000 darbininkai, o tų 
darbininkų uždarbiais maiti
nasi 5,880,000 žmonių.

TAMPA, Florida. — Ameri
kos Darbo Federąęijos Pildan
čioji Taryba pažymi tą fak
tą, kad 1934 metais vidutinė 
darbo savaitė šaly buvo 34.7 
valandos. Laikams pagerėjus 
ir gerėjant, 1935 ir 1936 mes
tais, vidutinis darbo savaitės 
ilgis pakilo ilęi 40 valandų. 
Federacijos tarybą 
kad liginimas darbo valandų 
sutrukdo samdymą didespio 
darbininkų skaičiaus. Fede
racija reikalauja darbo va
landas sutrumpinti.

Piano Acordionai, 48 basų

'48,00
|2 Basų pd

*16.00
120 Basų nž

'85.00
Pilnas kursas lekcijų 

dykai

’ ♦ -

LISTERINE 
TPOTH PAŠTE

Puikios , 40/09

CampbėlPš

Tomato Soup
2 lO1^ unc. kenai už 20c

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS Ifl 
KETVIRTADALIAIS, 

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

SUPER SUDg 
MSlvnoj Dėžutėje.

1 PAKĘM? ..........   2Q0
1 PAKRJJS ..........   10
ABU Už .................. 21 <t

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
. KIEKVIENA

ANTRADIENI IĘ TRĘČĮADĮĘNJ
9:30 vai. yak.

Buy glpves wfch 
it savęs

LANp O’LA&ES
MĘDŲg

16 UNCIJŲ
DŽIARAS ...................
5 UNCIJOS A už

tMMt.TV

_ OISTiiuep^v _
The American Distilung Ca

Snįders Tomato

CATSUP

Sų RądękPa Dieną (Thąųks- 
giving Day) vėl prasideda.pla 
tinimas Kalėdų ženklo 4*

5Š.SS ‘^Garsink®! “N-nose
penkias savaites iki sausio 1 
dienos 1937 metų, čųrmkti 
pardayipėjimu Kalėdų Žepk- 
lų fopdąį eis prgapįząęijgpis, 
kurios skiria savo jęgas koyąį 
su tuberkuliozu arba džiova. 
Publika kviečiama pirkti žen
klus ir siuntinėjant laiškus 
klijuoti juos ant konvertų 
greta pašto ženklų. Kalėdų 
ženklų galima gauti Chica- 
gos Tuberkuliozo Institute.

BUDRIKO EXTRA 
^(įpljais prpjjnuuąs iš stoties 
WčFL, d^ar bųiią ųuo 7 

vakaro iki 8 vai.

^pęncer
PRUNĖS 

No. 1 kenai 90

1937 Radios pagauna ge
rus pra gramus* 

Greitas kaip žaibas.
Radionas, Zenith, Philco, 
RCĄ Victor, GęnąrąĮ Electric 
Gpąžiupse kabį peluose pp

>39 '69.50
Midget Ęądios po

6.95
Jos.F.Budrik

INCORPORATED

3417 Sq, Hąlsted Sį.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
FURNITUREMART
3347 So. Halsted St 

VURąs <Jel l»mų.
už žemas kainas.

Lakeviem

RIEKUTĘ
LAJINIAI

y2
pakpjįs I f lt

PUIKUS .‘M. 1

133Q So. CįęefP avė. jie rengia 
iškilpiioga ptM Padėkos 
nos parę. Esate kviečiami visi 
draugai ir pažįstami atsilan- 

NeąepW įvyk® Wasliipgtųne‘M. Bus gar<Uį£ vgjgįų irgė- 
metįnl Of^ciją organe ~ 1'ola 
cijps vardu 
rence op Dahor DegWUw 
Jai pįrmįpinkąvo New Yoęko 
da$Įp kpmisionierius EĮmeF 
F. Ąpdpevvs. Konferencija iš? 
nešė tarp kitko rekomendaci
ją įvesti vijose, šajięs pramo
nėse 5 dienų dąrl)Q sąvaiįę.

........ t " i 1 .

CranbgrHes - gv, 19e
...... ....... ?- 4“'^___

Saldžios Bulvės . 4 SV,
.......... .... 4-.' .

SurikisĮ ORANŽIAL:tas, 
Jonathau OBUOLIAI 4 sv, ggp
..............

Toronto politinės partijos 
uoliai rengiasi miesto valdybos 
rinkimams, kurie įvyks Nau
jais Metais. Toronto socialis
tai yra nominavę 15* kandidatų, 
nemažiau <.nominuota. iB.«kęmu- 
nistų. Socialistams atsisakius 
dėtis į “bendrą frontą” su kor 
munistais šioje* rinkimų kom
panijoj, pastarieji labai užsi
rūstino ir ve net toksai -*D. Ž.” 
mėgina barti C. C. F., kad ne
sideda su jais. Bet “D. ž.” 
nežino, kad kur tik socialistai 
susidėjo su komunistais, socia
listais pasitikėjimas masėse 
sumažėjo. Kad suvienytas 
frontas laimėjo Reginoj, tai 
jau perdaug nudėvėtas argu
mentas. Faktas yra tas, kad 
jeigu Reginoj sociąįistai bųtų 
nesidėję su komunistais, tai 
socialistai vistiek butų laimėję, 
o komunistai pralaimėję. Kas- 
link Toronto, tai komunistai 
griebėsi savo senų šposų, kad 
tik galėtų pakenkti socialis
tams ateinąnčiijtose miesto vaF 
dybos rinkimuose. Jie susisu
kę savo jačeikas iš įvairių ųpi- 
jų ir paskelbė, kad tai unijų 
konferencija užginanti komu
nistų kandidatus ir kviečiąntį 
socialistus į bendrą rinkimų 
frontą. Bet vėliau paaiškėjo, 
kąd unijų organai apie toRją 
konferenciją nieko nežino; kad 
tai buvo tik komunistų jąčei- 
kų mitingėlis tikslu pakenkti 
socialistų kapdidątams. Tai 
negražus griovimo dą^bąs. še 
tau ir suvienyto fronto šūkiai!

Stovėję.
Į^ĮĮĮgaaCTftg- — 

Garsinhjtps NaiDiPnost

KELLOGG’Š j
PEP 2 Už 230
ALL BRAN ........ 2 už 250
CORN FLAKES 2 UŽ 150
KAFFEE HAG .... Sv. 390

j-.imtvrn?i iDmi.irrr

OUlfK

UNIVERSAL

MGNTHS Ū

TAMPA, Florida. — Dvide
šimt keturios valstijos šaly Kooperacinis judėjimas ypač
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Programai ir Iškilmės 
Thanksgiving Dienai

Kodėl Valgo Kalakutus
Thanksgiving Dieną?

Draugijos, parkai, teatrai rengia progra 
mus šventėms; ruošiasi ir lietuviškos 

įstaigos
Rytoj Thanksgiving Day — 

Padėkos Diena.
Chicagos žmonėp tą šventę 

atšvęsti nepasitenkina vien ka
lakutų valgymu.

Kai kurios lietuvių organi
zacijos tų dieną rengia įvai
rius vakarėliui
liūs ir vaišes. Draugai ir gi 
minės lankosi 
važiuoja kur nors į provinci

šokius

svečius arba

Teatrai
Miesto teatrai ir pasilinks

minimo vietos ruošia specia
lius programus ir iškilmes.

Įvairios bažnyčios rengia, 
kaip ir kiekvienais metais, tam 
tikras pamaldas. ’

šįmet Thanksgiving Day 
šventėms įvairius programus 
rengia ir Chicagos parkai.

Beveik visuose parkuose bus 
arba footballo lošimai, sporto 
vakarai arba šokiai ir vaidi
nimai.

Mark White Square Parke ir 
kitose lietuvių apielinkėse.

Westsidės parkai rengia se 
kamus programus:

Garfield Parkas, 100 North | 
Central Boulevard: vaikų vai
dinimas, “Alice’s Gown“.

Sheridan Parkas, Polk ir 
Aberdeen gatvės: “The Pil- 
grims”.

Union Parkas, Lake ir Ash
land avenue: “The Festival of 
the Harvest Moon“.

Columbus Park, Harrison ir 
Central avenue; Skaučių dai
nų programas.

Franklin Park, 14th Place 
ir South Kolįn avenue: Kon
certas.

Stanford Park, 14th ir Union 
avenue: Thanksgiving “Parė“.

Austin Hali, Lake ir North 
Central avenue gatvės: “Par- 
lor Matches“.

7 hanlęsgiving 
DIENA

Kiauliena
Brangiausia
Kalakutiena

t

Pigiausia

Chicagai Praeityje 
Padėkos Diena 
Buvo Vargas

Parkai
Vaikų grupės, susispietusios 

prie parkų Thanksgiving Die
nai parutošė scenos veikalėlius, 
kuriuos bus įdomu pamatyti 
tam, kuris turi kelias valan
das liuoso laiko.

Iškilmės įvyks šįvakarą 
Gage Parke, McKinley Parke,

Lietuvių Užeigos
Su kalakutais, muzika ir 

programėliais Thanksgiving 
šventėms prisirengė ir visos 
lietuvių alinės Chicagoje. JU 
yra daugybė. Tad, tas, kuriam 
namie bus nuobodu, o teatraii 
nenorės važiuoti, neturės var
go susirasti vietą kur links
mai šventes praleisti. Beveik 
visos alinės šildo kalakutinius 
pietus. R.

mrsgiEKVIENAIS metais Amerikos 
ly^yĮ^Įdentas ir valstijų gubernatoriai 
uvjRgfflžia prokliamacijas, paskirdami 
Į dienos šventę “padėkojimui už visas šio 
pasaulio gerybes“. '

Tai yra THANKSGIVING DAY—Padėkos 
Diena. Yra įprasta tą šventę švęsti ketvirtą 
ketvirtadienį lapkričio mėnesį.

THANKSGIVING DAY gimė 1621 metais 
Naujoj Anglijoje. Po pirmo derliaus šioje šau
lyje, Amerikos pionieriai 
rė pareikšti Dievui padėką už žemės vaisius ir 
maldauti pasisekimo ateityje ir santaikos su 
indėnais. Pilgrimai buvo fanatiškai ’ religiški 
žmonės ir be maldos nežengdavo nei žinksnlo.

' I

Bet Thanksgiving Dienos mintis buvo gra
ži, ir paprotys tą šventę švęsti i gainiui prigi
jo visoje Amerikoje.

Bažnyčios tą dieną rengia speciales pamal
das, bet didžiuma žmonių nepriduoda šventei 
tikybinės reikšmės.

Jie suvalgo didelius pietus, kuriuose figū
ruoja tradicinis kalakutas ir džiaugiasi gavę 
dieną išlikti nuo darbo ir pasilsėti.

Pilgrimai

prezi- 
išleid- 
vienos

nuta

yra tradicinė

neture- 
kuriuos

Paukštiena Šįmet 
Atpigusi

šiandien krautuvių langai 
užversti vištiena. Kalakutų, an
čių, žąsų ir vištų — galybės.

Rytoj tie paukščiai deko
ruos daugelio lietuvių ir kitų 
chicagiečių stalus. Dekoruos 
daugiau stalų, negu pernai.

Šįmet didesnis skaičius žmo
nių dirba, šįmet ir paukštiena 
esanti pigesnė, kaip sako par
davėjai.

Kalakutai esą apie 10-15 
centų ant svaro pigesni negu 
pernai. Pusėtinai didelį kala
kutą šešiems ar aštuoniems 
žmonėms busią galima gauti 
už $3-4 dolerius.
Pietai už $4.50

doje taipgi bus daug apysa
kaičių eilių, kurias “Naujie
noms“ specialiai gamina įvai
rus rašytojai ir koresponden
tai.

Kaip ir paprastai, laikrašty
je tilps daugybės biznierių, 
profesionalų ir įstaigų sveiki
nimai savo pirkėjams ir drau
gams.

Logiškas laikraštis pirkti 
Kalėdoms yra “Naujienos“.

Logiška vieta garsintis Ka
lėdoms yra “Naujienos“.

Tradiciniai
Thanksgiving Pietus

Kalakutai
Ir Kalėjimuose

Rytoj Padėkos dienos pietus 
su kalakutiena valgys ir vi
sos Chicagds ligoninės, prie
glaudos ir kalėjimai.

Cook apskričio ligoniams 
teks 150 kalakutų ir keli šim
tai vištų.

Pataisos Namuose 
of Correction — 
500. Po pietų
tuose namuose išklausys muzi- 

kurį pildys 
ir kabaretų

' Clam Juiėe Cocktail
Olives, Celery, Sttiąll Piękled Onięns

Roast Tųrkey 
Corn and Green Pėpper Stuffing

Black Walnut and Marshmallow Yams
Mashed Potatoes

Gitilėt Gravy /
Frozėn Fruit Salad

Buttered Cauliflower
Refrigerator Rolls 

Cranberry Jelly 
Mihcemeat Custard Pie

Kalakutiena 
Thanksgiving Day pietų mėsa.

Tam yra įdomi priežastis.
Amerikon atvykę šios šalies 

pionieriai-pilgrimai - 
jo naminių galvijų,
butų galėję paskersti maistui. 
Maistą jie ieškojo su šautu
vais, miškuose.

Kai po pirmo derliaus, tie 
pilgrimai nutarė švęsti Padė
tos dieną ir rengti puotą, tai 
tilo mėsos problema.

Tuo laiku? Amerikoje buyo 
abai daug laukinių kalakutų. 
Buvo ir meškų ir stirnų. Bet 
kalakutus buvo lengviausia nu
šauti ir prirengti valgymui.

Kalakutai — Pigiausia Mėsa
Tuos dalykus paėmę domėn, 

jie nutarė pietams priša ūdyti 
kalakutų.

Kalakutais pirmieji Ameri
kos gyventojai mito per ilgus 
laikus. Kalakutiena tų laikų 
krautuvėse buvo pigiausia mė
sa, o kiauliena brangiausia.

Pirmas kiaulių transportas 
buvo atgabentas Amerikon tik 
pirmoje dalyje šešiolikto šimt
mečio. Pionierius DeSoto atsi
vežė iš viso 13 kiaulių.

Kelių mefų bėgyje banda iš
augo iki 700 kiaulių. Bet su
sirūpinę ateitimi, tie pionieriai 
kiaulienos nevalgė, bet veisė, 
jų vis daugiau ir daugiau. Tik 
kai juos prie sienos prispirda- 
vo badas, tai tik tada paskers
davo kelias ir dalindavo gyven- . • - .• 
tojams po pusę svaro kiaulie
nos į dieną.
6 Šeimynoms —
Viena Karvė

Galvijų trukumas buvo toks 
didelis, kad šešioms šeimynoms 
išeidavo po vieną karvę.
:. Kai kalakutai pabosdavo, tai 
pirmieji gyventojai valgydavo 
stirnieną ir meškieną.

Aštuonioliktam
didelių švenčių proga jie kar
tais paskersdavo kiaulę-kitą, ir 
kad tos kiaulienos tektų po 
žiupsnį kiekvienam, tai ją su
maišydavo kartu su stirniena 
ar meškieną ir bendrai virda
vo ką jie tuo laiku vadino 
“Great Stew“.

žas berniukas. Jam tos mal
dos, ir prieš pusryčius, ir prieš 
pietus ir prieš vakarienę, tiek 
pabodo, kad jis nusprendė su
rasti būdą Dievui atiduoti pa
garbą geresniu ir greitesniu 
budu. i

Šiais laikais prirengti 
Thanksgiving Dienos pietus su 
kalakutu yra pusėtinai lengvas 
dalykas. Tereikia pinigų turė
ti. Su pinigais nuėjęs į krau
tuvę gali pasipirkti, kad ir di- 
džiausį kalakutą.

Bet netaip tolimoje praeity
je, Chicagos senemsiems gy
ventojams, kalakutas buvo di
delė probtema.

tais laikais buvo krautu- 
bet tos krautuves netu- 
tradicinio Padėkos dienos

ves,
rėjo
paukščio.

Kad ąpsiriipinti kalakutais 
tų dienų žmonės turėjo apsi-

Tad, kai tėvas vienais me
tais sudįjo mėsą žiemai, Ben 
j aminas atėjo pas jį ir pasiu 
lė jam atkalbėti maldas prie ginkluoti šautuvu ir braidžioti 
susudytos mėsos statinių. Tą, po tankumynus kalakutų 
mat, padarius nereikės melstis 
prie stalo per visą žiemą.

Pirmųjų Thanks r • •
giving Pietų
Paroda

SocietyChicago Historical 
Muziejuje, prie Clark ir North 
gatvių, yra įrengtas kambarys, 
kurin į parodo senovės pilgrimų 
Šeimyną prie Thanksgiving 
pietifitetalo. .

barys įrengtas jVmeri- 
(onierių stiliumi. Vaški- 
guros, kurįos atstovauja 

yra parėdytos tų 
'rūbais. Pagal tų dienų
iiuš įrengtas ir stalas.
iiai Kalakutai

nes
pilgrųhus
dieni
papn

Lauk
FieldJ Muziejuje

Field Muziejuje, netoli 
tos ir Mičhigan avenue,

šimtmetyje,

THANKSGIVING PIRMIEJI PIETUS

Hotfse 
įnamiams teks 
2,000 kalinių

X

1 c

ieš
koti. Tas, kuris mokėjo taikiai 
šauti, grobio namo parsinešda
vo, bet kiti turėdavo pasiten
kinti vištomis.
Milionai Paukščių 
Thanksgiving Dienai

Per ilgą laiką kalakutai 
Amerikoje buvo laukiniai.

Jų buvo pusėtinai
Chicagos apielinkėse, 
jo išnykti tik 1878

Dabar kai kur

daug ir 
ir pradė- 
metais.
Chicagos 

apielinkėse ir vakarinėse val
stijose yra specialės kalakutų 
farmos, kurios aprūpina pauk
štiena visą šalį. Thanksgiving 
dieną Amerika suvalgo kalaku
tų milionais.

įrengta laukinių kalakutų pa
roda.

Dabar kalakutai yra nami
niai paukščiai, bet pirmieji, at
ėjūnai Amerikoje, norėdami 
kalakutienos, turėjo pasiimti 
šautuvus ir eiti kalakutų me- 

yra džioti.

PRANEŠIMAS
| PIRK KAI VAŽIUOJI!
JŪSŲ PATOGUMUI TURIME DABAR 
■Algų Dienos Išsimokėjimo Planą » _

Firestone Tairams, Exide Baterijoms, Arvin 
Šildytuvams ir Philco Auto Radioms.

Vištos ir antys yra nuo $1.50 
iki $2.50.

“Ekspertės gaspadinės” ap
skaičiuoja, kad gerus kalaku- 
tinius pietus šešiems žmonėms 
šįmet galima parūpinti už 
$4.50.

Vištienos ar antienos pietus 
tokiam pat skaičiui žmonių 
kainuosią $3.50.

šimtus gaus 
kalėjimo ka-

“Naujienų” 
Kalėdinė Laida

Gruodžio 24 d., “Naujienos’* 
išleis žymiai padidintą ir gau
siai iliustruotą Kalėdinę laidą.

Apart kasdieninių žinių ir 
straipsnių, laikraštyje bus visa 
eile raštų apie Kalėdas, kalė
dinius papročius įvairiose ša
lyse ir apie pasaulio įdomy-

kaų programą, 
Chicagos teatrų 
žvaigždės.

Kalakutų kelis 
ir Cook apskričio
liniai. Jiems taipgi yra rengia
mas muzikalis programas.

Harry Block, Block restau- 
ranto savininkas, adresu, 116 
East Cermak Road, turi nupir
kęs 2,000 svarų kalakutienos, 
kuria vaišins Chicagos bena
mius ir neturtingus žmones. 
Kas ateis, tas pietus gaus.

Padėkos Dienai Pra 
našauja Sniegą

Oro pranašas Chicagoje 
pranašauja sniegą Padėkos 
dienai*

Jis sako, kad šiąnakt ir ry
toj kils sniego pūgos ir * tem
peratūra neleis išeiti laukan 
be storų paltų.

Iš MIŠKO

ANT STALO

Kalakutais Penėjo žvėris
Atrodo, kad pirmieji Ameri

kos gyventojai sudorojo nepa
prastai didelį skaičių kalaku
tų, nes jiems atvykus, konti
nentas buvo pilnas tų paukš
čių. Jų buvo tiek daug, kad 
Meksikoje tais 
tiena šerdavo 
liams. O dabar 
j e nerasi nei 
kalakuto, o už
sieina pusėtinai brangiai mokė

ROEDIGER 
AUTO PARTS

5130 So. ASHLAND AVĖ. Tel. Prospect 6205

laikais kalaku- 
žvėryno gyvu- 
— visoje šaly- 
vieno laukinio 
naminius—pri-

Iš pirmųjų Thanksgiving 
dienų yra užsilikęs įdomus anek
dotą?.

Po derliaus, ankstyvieji Nau
jos Anglijos gyyentojai susu- 
dydavo didelius kiekius lauki
nių žvėrių ir kalakutų mėsos 
žiemai. Sėsdami prie stalo, jie 
kalbėdavo ilgas maldas.

' Perdaug Maldų
Tuo laiku garsusis Ameri

kos diplomatas ir rašytojas, 
Benjamin Franklin buvo ma-

NATHANKANTER

VHl Telefroal TABDfl MII 
VIENINTELIS DI8TRIBUTOR1S
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Kviečia Chicagos 
Lietuvių Draugijas Į
- Konferenciją

Ją šaukia gruodžio 20 d. Ame
rikos Lietuvių Kongreso Chi
cagos Skyrius.

Svečiuose pas 
Kupiškėnus

Universal Food 
Stores

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Distrikto Skyrius šau
kia organizacijų konferenciją 
gruodžio 20 d.

Konferencija įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted street, Chicago.

Kongreso Skyrius prašo or
ganizacijų savo susirinkimuose 
išrinkti delegatus ir juos pri
siųsti konferencijon.

Laiškas organizacijoms
Laiškas, išsiuntinėtas orga

nizacijoms, skamba sekamai:
Amerikos Lietuvių Kongresą 

įsteigė atstovai nuo 412 drau
gijų su 80,000 narių.

Kongresai užsibrėžė šiuos 
tikslus:

1. Teikti Lietuvos žmonėms 
moralinę ir medžiaginę pagelbą 
jų kovoje dėl atsteigimo demo
kratinės tvarkos Lietuvoje ir 
dėl savo būklės pagerinimo; ir

2. Rūpintis Amerikos lietuvių 
kultūriniais reikalais.

Kad susiorganizuoti Kongre
so tikslų vykdinimui ir kad iš
dirbti planus teikimui paramos 
Lietuvos žmonėms ir kultūrinei, 
veiklai Chicagos ir artimų ko
lonijų lietuvių tarpe, yra šau
kiama visų organizacijų atsto
vų konferencija, kuri įvyks 
gruodžio 20 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St., 
Chicago, III., 1:30 vai. po pietų.

Malonėkite urnai išrinkti sa
vo atstovus vieniems metams ir 
pasiųskite juos į konferenciją 
Tamstų organizaciją atstovauti.

Į konferenciją delegatus siun
čia organizacijos, kurios turi 
nedaugiau kaip 50 narių, po 
vieną atstovą, ir nuo didesnių 
po vieną atstovą nuo kiekvienų 
50 narių, ir po vieną nuo di
desnės šios skaitlinės dalies.

Su augšta pagarba,
E. Mikužiutė.

Alex Miller’s gimta
dienio parė

BRIGHTON PARK. — Lap
kričio 21 ir 22 dd. p. Alex 
Miller’s, 4258 So. Western 
avenue, įvyko gimtadienio ir 
vardadienio parė. Kadangi pp. 
Milleriai yra seni tavern biz
nieriai ir turi plačią pažintį 
ir daug draugų, tai ir į jų šią 
puotą suvažiavo daug svečių, 
kurie skanių valgių, gėrimų 
ir muzikos gražiai laiką pra
leido.

Už taip skaitlingą atsilan
kymą į Birtliday Party ir var
dadienio puotą pp. Milleriai 
yra visiems dėkingi.

— Senas Petras.

Praėjusį šeštadienį, lapkri
čio 21 dieną, netikėtai teko 
užeiti pas pp. Balčiūnus, 4601 
So. Fairfield avenue. Name 
radome žemutinį augštą pil
ną svečių. Tik spėjome įeiti, 
ir mus pasitiko p. Balčiūnas. 
Sako: pavėlavote, nes čia jau 
visi lošia Bunco.

Apsidairėme. Žmonių daug, 
visi taip gerit beria tuos kau
liukus, kad net įdomu žiūrėti, 
sakytumei nuodalų darbą 
dirbdami. Dvi poniutės skai
čiuoja lošėjų gilikiukius, bū
tent p-nios Balčiūnienė ir 
Rudinskienė. Jos tėmija kas 
daugiau gėmių suloš, nes vė
liau buvo duodami prizai ga- 
besniem lošėjam.

Vėliau kupiškėnų moterys 
patiekė skanių užkandžių, o 
vy?ai parūpino įvairių skys
timėlių. Publikos buvo gan 
daug, dalyvavo ir keletas šei
mynų iš North Sidės. Laikas 
praleista labai draugiškai.

Sužinojau ir parengimo tik
slą. ši sueiga tapo sureng
ta, kad pagelbėti Lietuvoj, 
Kupiškio apielinkėje įsteigti 
laisvas kapines. Garbė Ku
piškėnų Kliubui, kad dirba 
naudingą darbą. Tenka ma
nyti, kad parengimas davė 
pelno, ir už tai kreditas pri
klauso ponioms Balčiūnienei 
ir Rudinskienei, nes, kiek pa
stebėjau, tai jos idaugiausia 
dirbo. Joms, žinoma, ret
karčiais pagelbėjo ir kitos 
kliubietės.

Geroj nuotaikoj nė nepa
jutome, kai laikrodis išskam
bino keturias, na ir pradėjo
me visi skirtis į savo pasto
ges. — Nbrtsidiete.

Maisto produktų išpardavimas 
lapkričio 25, 27 ir 28 d.

Rytoj Dėkos diena. Visoj ša
lyj, kiekvienoj šeimynoj bus 
pagaminti gardžiausi pietus. 
Nors valgyti rėikia kasdien, 
vienok Dėkos Diehoj visi val
go daugiau ir gardžiau.

Šeimininkės pirkdamos dau
giau maisto produktų, turėtų 
eiti į tas krautuves, kurios 
garsinasi Naujienose ir kur 
gali gauti gerus maisto pro
duktus nebrangiomis kaino
mis.

Kaip matote, šiandien telpa 
Naujienose didelis ir gražus 
skelbimas Universal Food 
Stores. Patartina šeiminin
kėms perskaityti šį skelbimą 
ir pasirinkti sau gerų barge- 
nų. Kam eiti kitur, kuomet 
šiuose krautuvėse jus rasite 
viską, kas tik rekalinga virtu
vei.

Universal Food Stores šven
tėms turi prisipirkusios iš sa
vo sandėlio kiek tik galima 
daugiausiai maisto produktų. 
Taigi, atsilankiusios šeiminin
kės į šias krautuves ras di- 
džiausį pasirinkimą.

—Biznio Žvalgas

Išmokės bonus ir 
daugiau divi

dendų
Commonwe4Ith Edison 

Company ir Public Service 
Company of Northern Illinois 
direktoriai nutarė išmokėti 
dairbininkams Kalėdų proga 
bonus, pakelti algas, o šeri- 
ninkams pridėti ekstra divi
dendų. Viso busią išdalinta 
$3,759,935. :

,, , ..... .

Reiškia užuojautą
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Kliubas dėliai mir
ties nario Jono Gurskio reiš- /
kia giliausią užuojautą mote
riai Marijonai Gunskienei ir 
visai Gurskių šeimynai.

Laidotuvės įvyks šiandien; 
lapkričio 25 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
Paneles Šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus pamal
dos, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Vardan Kliubo —
z B. Vaitekūnas, rast.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
............................................................................................■■ ■■■■..

KASDIENINIS BIZNIO ŠARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jų8 gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovana. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlevvood 5883—5840

—o—’

Akiniai ant Kredito
*1.00 ĮMOKĖTI

Dr. R. J. Berkovitz
3505 S. Hąlsted St.

TeL Y»ria 8565
Visą darbą garantuoja 

Lensus dublikuoja-frelmus pataiso

ir

m.
m;

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisniua (leidimus) ve
dyboms:

Peter Masilunas 30 m.
Jęssie Scheibe 32 m.

Michael Notardonato 22
ir Antonette Jankauski 22

Alfonso Wells 24 m. ir Gla- 
dys Zelvis 24 m.

Joe Jesutis 24 m. ir Louise 
Alfonse 22 m.

Charles Madalinski 24 m. it 
Julia Smith 19 m.

Charles Moskus 26 m. ir 
Valeria Kapusciarz 18 m.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vietorv 1696

Nusiplikė vonioj 
mirė

Apalpo leisdamas karštą 
vandenį į vonią įkrito į ją ir 
nusiplikęs mirė ligoninėj John 
Lehmann 32 metų, 542 Rush 
street, anūkas didžiulės Fair 
krautuvės uždėjėjo Ernesto 
John Lehmanno.

GERKIT TIK GEBĄ ' ALŲ| 
^n\t>ros7(Z

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria it mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro 
dūktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonu BOULEVARD 7179

SVEIKATOS KLINIKAS.
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, tetkk 
Išima tanrilus. ►ja aklą 

priskiria stiklus. Medikai* ekzami-

gydymas įšvirkštimu. kylu ir tari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1990 South Kedzie Avenue 

TeL Lavmdale 5727.

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
švari Ekonomiška

Vienoda
Saikuojamo troko pristatymas 

500.000 galionų įtalpa
Visų žymiųjų aliejinių pečių 

gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
3211 South Wood

—o—
AUTOMOBILIAI

Mes turime dideli pasirinkimu 
naujai atgautų karų, bile kuris mo
delis, su 90 dienų garantija. Pirm 
negu pirksite karą kitur, atsilan- 
kykit pas mus, nesigailėsit. Mažas 
įmokėjimas, likusi lengvomis išly
gomis. Pašaukit mus, mes pade
monstruosime jums musų puikius 
karus.
RAY TITUS MOTOR SALES

Tel. Longbeach 2929
5710 Broadway.

PHOTO STUDIOS
Banis Studio 

VISOKS FOTOGRAFISKAS 
DARBAS ATLIEKAMA 

3200 So. Halsted St 
' Calumet 4258 — Rea. Yards 5034

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victery 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

MELV1N E. KAVALIAUSKAS
Persiškyrė su šiuo pasaulių Lapkričio 23 dieną, 5:55 valandą 

ryto, 1936 m., sulaukęs 12 metų amžiaus, gimęs Chicagoje.
\ Paliko dideliame nubudime motiną Frances po tėvais Jen- 

čiauskaitij, tėvą Vincentą, brolį Joną, seserį Josephine, 3 dėdės 
Juozapą Jęnčiauską, Juozapą ir Stanislovą Kavaliauskus ir jų 
šeimynas. 2 tetas Eleanor Milash ir Julią Serapienę ir jų šeimy
nas?'Krikšto motiną Aleną Murauskienę ir daug kitų giminių.

C'.Kunas--įišarvotas randasi 1815 West 73rd St. Telefonas Re- 
piibiib’650o: y •

Laidotuvė^yyks Penktadienį, Lapkričio * 27 dieną, 8:00 vai 
ryto išr “Mmimo Panelės šv. < - ’ —j-a.
atšibu^Ag-edulir ^^ainaldofe!^ 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. MĖLVIN E. KAVALIAUSKO giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
TĖVAI, BROLIS, SESUO. DĖDĖS. TETOS IR GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika,
Telefonas YARDS 1138. ................

BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

kurioje

Estelle’s Beauty Shop 
903 W. 95th St. 

Permanent $2.50 
iki _______  $5.00
Permanent be ma
šinos ..J__ $5.00
Shampoo ir Sudė
jimas _____  85c
penkt., o šešt. 50c 
Plaukų DAŽY
MAS ....... $2.50
Visas darbas ga

rantuotas.
Dėl sutarties pa
šaukite telefonu: 
BOUlevard 7459

MISS. ESTELLEi SLOTKUS

Salutaro Biteris yra vienas ii ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant nųujįeto.. Jisžiųomas 
ra gyduolė dėl vidurių ar

geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. .Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18tti SL
.: chicagt?, ua.
,• ANGLYS^OOAL

American 
Lady

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

Ii. u. .. 1.. ' 'ii'—-—r~---------------------- -----

SiuBftUm GMe. Telecrama I VtoM 
Pamalta DaUa

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
8316 So. Halsted St

Tel. BOUlevard 7814
Mine Run Screened 

______ daugiau $7.40 tonas 
Smulkesni $7.16 tonas.

L. M. NORKUS 
Res. HEMLOCK 6240

VVOOD COAL C O

COAL&COKE
3719 S KEDT'E AVENUE 
ujala\:eed coal

Kainon rali pa* įkeisti be įspOJImo 
TUOJ APMOKANT —
FOCAIIONTAS ANGLYS
Mine Run. 65% Stambios ----- ...___ ;—:

Mažos Nut ar Pea ..................   -
Krosniui ar Pečiui .......... ......... .

LumD BP JSkk __- --
COKSAI—KOPPEKS ARgOLVAY 
Pečiaus Koksai ---------- ... --------

Nut Koksai ---------------- -—„— -------
Pea Koksai............ ................... ...........

Petroleum Carbon Štili Bun |>||> ..Ii ..
Petroleum Carbon Lump, Egrr———— 
MILLERS CREKK LUMP __ ___ ;__ _ _
MILLERS CREEK, EGG______________
BLACK BAND LUMP___________ t_____
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvanta) , ■
Indiana Lump-------------  j__ _____
Indiana Eg< 6x4 .—..........  *____
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios .-

Plautos Nut—8«> , d ■■.......... . .............Err -------- -—---------- - ----- x_
Lump ....... .

TO1LMINGTON Xut 4x3 Valytos _____
WLMINGTOM Mine Run — Stambios.

PHONE LAFAYETTE 3E4
' • .7’..: L BONDED WEIGHT 8
1/4 %

TAKSAI 
1

KATRA 
2 ir 3 4 Tonai

Toiio Tono Tonas Tonai ar Viri
$2.40 $4.25 $ 8.00 $ 7.75 $7.50

2.50 4.50 8.45 8.20 7.05
2.75 5.00 0.50 0.30 8.95
2,00 5.25 10.00 0.75 0.50
3.20 5.00 11.25 11.00 10.75
3.20 5.90 11.25 11.00 10.75
3.20 5.00 11.25 11.00 10.75
2.65 4.75 0.00 8.75 8.45
3.65 6.75 13.00 12.25 12.50
2.00 5.25 0.70 0.45 0.20
2222.76

4.00 0.25 0.00 8.75
4.05 0.40 0.10 8.85

3.85 7.20 13.90 13.65 13.40
2.20 3.00 7.25 7.00 7.75
2.15 3.75 7>00 6.75 6.50
2.10 3.65 ’ 6.75 6.50 6.25
2.30 4.10 7.65 7.40 7.15
2.35 4.15 7.75 7.50 7.25
2.45 4.35 8.20 7.95 7.70
1.95
1.80

3.40 6.30 6.20
5.85

6.05
3.15 6.75 5.50

—

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS v 

Kas Pirmadieni, Antradieni, Trečiadienį, 
Penktadieni* ir šeštadienį

KAIP 8:90 VAL. RYTO Iš

Stoties W. G. E. S. 1360kilocycles
7:30 vai. vakaro 
5:00 vai. vakaro

fi ^imin   Ww» rii r ■ni ''i.imai .ii i '

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES 
Pirmadieniais kai 
ir Trečiadieniais ka ■ ■

[RYKAI Šventėms
MOTERIMS, VYRAMS IR 

VAIKAMS
• Pirkit ČeVerykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų. 
Šventenis dėvėkit naujus čeve-

' tykūs, ►' ■

UNIVERSAL SHOE STORE
J. MARTIN, Savininkai 3337 So. Halsted Street

ERNSTER BROS.
CHURNERS OF

“PURITY" BUTTER
BUTTER - EGGS - CHEESE
». -v. -r.. V .

2303 WEST CERMAK ROAD 
Phone Haymarket 2330 

CHICAGO, ILL.
' ■ - ■ - . .. .. .

.. VISUR J
r ■ •

;■/
v

AUSKITE ERNSTER BROS
Ai.

—-O—

ILaidotuvių Direktoriail
i JUOZAPAS
UDEIKI1

IR TĖVAS |j 
REPublic 8340

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas jdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys. '

Velionies Bielskio geram atmini
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovų Bielskj atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L Pure- 
nlenė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas,
Vaę. Bielskiui — H. Lukauskaitč.

Istorinė žmoniškumo etikos 
teisės evoliucija—Prof. Leonas. 

Pavasaris — A. Pavilionis. 
Apie kritiką — J. Radzvilas. 
ir kiti, straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai
•' -...-............. ..'■U................... ... ...............ii

ir

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or EGG 
MINE RUN ---------- L---------
SCREENINGS .......... . ........

* sakymas 50c extra«
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801
....................... . i "I"i, -

• TAVERNOS
21-st PLACE TAVERN

& RESTAURANT
, Steikal portiapoi irkitl K1U vai- 
ffiaf, Bhie Ribbon Pabst alus> viso
kios geros rųšies degtinės . ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’e Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkai—.
ANTANAS IR AGNĖS STEKAI 

701 W. 21st Place 
Tti. CANAL mZ2.

' r"" -...... ..... -- ------—^ĮĮ" f.

.. $5.50
- 525

Sales taksai extra—vieno tono ui-

M

SIUSKIT HEk
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonėsr 
teį pataria Lietuvos banhr

Garsinkitės “N-nose’

North Roselahd 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams Ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liųuor Store, kur yra didelis i>a- 

■sinnkimas įvairiausios rųšierf degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas. *

10314 So. Mkhigan Avė. 
TeL Commodore 1946

POPSIETS TAVERN
■ LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš, didžiudsius Stock Yatdų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
Užkviefta atsilankyti:

Savininkai
STREEH’

JOHN NOM 
4171 M

TeL Yards 0137.
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■Trečiadienis, lapkr. 25, 1936
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Kada naikinama arba ne-

uždarytas

ne-

r viri
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RADIO
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i

Chicago Lawn

Mirė Jonas Gurskis

,1

PHONE YAąDS 2588

M

Deformed—Normai

narys.

k

XRAY

didelių krautuvių 
Chicagoje. Jo pa
yra dar duodami 
programai pirma- 

penktadieniais 3:30

REIKALINGA jauna mergina dir
bti j restaurantą. 3828 So. Halsted 
Street.

Personai 
Asmenų Ieško

MERGINA PATYRUSI prie pro
so valymo įmonėj. Kreiptis 5681 W. 
Madison St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

JV)

Jo
tai, 
tar-

%I

Mezgimo Dirbtuves 
—Knitting Mills

blėties 
pagei-

CO.

’-i

i

Z

<>•

I

i

A 
i.

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktinio derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretų.

Pavaryti iŠ vietos trys 
už 

| kad jie atėjo į kalėjimų

NAŠLĖ MOTERIS PAIEŠKO ap- 
sivedimui vaikino arba našlio ne- 
senesnio kaip 45 metų amžiaus. Aš 
esu 29 metų, gerai atrodau ir pasi
turinti, negailėsitės pamatę . Jei 
tamsta turite gerą darbą ar biznį, 
pinigų nereikalinga turėti. Su laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą. 
Meldžiu kreiptis į Naujienas, Nera
šinėkite ant juoko. Box 541.

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Par
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kilų bargenų.

Z S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė., 

Hemlock 0800

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios1 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE-
’ MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
) ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

ATEIK IR PIRK 
KUR RANDOS MAŽOS 

KAINOS MAŽESNĖS 
3512 ARCHER AVĖ. 

niekad nęųždarome LA<ĄtfeW 6116.

PARDAVIMUI taverna geroj vie
toj, gražioj apielinkėj. Priežastį pa
tirsite vietoje. 872 East 71st St

—O—

sugeba parengti gražius vaka- retus labiau-sušvelnintais, O' 
kreditas 2 eilės cellophane juos pa--

Chairman Yo 
(Irene to us)

Didelis Išpardavimas
DABAR EINA

PAUL LEASES Krautuvėje
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 
stiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelnės 
darbines ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES
3427 South Halsted Street

(Prieš 34th Place)

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

Tikietai po 55c, 83c, $1.10 
' ir $1.65. '

JAU PĄĘSIDUODA
CIVIC OPERA BOX OFFICE 

Tel. FRANKLIN 9810

Help Wanted—Male^Female 
Darbininkų Reikia

Svetainė Dėl Rendos
Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avė., Halsted St. iki 18-tos ir Blue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street ~’
Telefonas CANAL 9585

CLASSIFIED ADS

[ CLASSIFIED ADS. į
NAUJIĘNQS, Chicago, III.

FINANSINĖS ORGANIZA- 
CIOS

JUS
GALITE NUSIPIRKTI ATIMTUS
AUTOMOBILIUS, VISŲ IŠDIRBYS-ČIŲ _ ---------- ------------

CHARLES J. VITNER & CO.
1723 W. 47111 STREET PHONE YARDS 2S8S

Mrs. Vitner’s gardžiųjų namų darbo bulvių Chips ir kitų gerų 
valgio dalykų gamihtojai.

SVIESTO PRETZELIAI—GRYNI KIAUŠINIŲ NOODELIAI 
—TAVERNŲ SŪRIAI

* A^0?10^^8

TIESIOG
IŠ MUSŲ DIDŽIAUSIOS AUTOMO
BILIŲ

------------------------ ----------------------......................................... ■—l

Business Service
Biznio Patarnavimas

—W .IMI——m—

COAL 
Anglys

v •. -./.Į . , -į , .. ... ,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA siuvėjo visam siuvimo 
darbui — geras mokestis nuola
tinis darbas visą metą. Ateikit ga
tavas darbui. Kreiptis, 7807 So. Ra- 
cine Avė. Radcliffe 6670.

laiko visuomet dirbtuves i 
šviežume.

ŠIO 
SKYRIAUS

Juozas Talacka SU- Ketvirtadienį paštas 
grįžo iŠ ligoninės uždarytas

----------- Ketvirtadieny, lapkričio 26
ROSELAND.—Jau bus virš —Padėkos Dienoj — Chica- 

savaįtės laiko kai Juozapas gos paštas ir jo skyriai bus 
Talacka, 147 East 107 Street, uždaryti.
sugrįžo namo iš ligoninės pil
nai pasveikęs. Dabar jis jau 
čiasi gerai ir vėl prižiūri sa 
vo tavern biznį.

— Senas Petras.

Nušovė unijos 
viršininkų

Pirmadienio pavakarėj 
žinomi asmenys nušovė kelio
mis kulkomis iš šautuvo Mi- 
chael Gaivinu, 55 metų, Chi
cago Teamsters’ unijos iždi
ninkų ir biznio menedžerį.

Paskutiniai jo gyvenimo 
momentai buvo tokie: Aplei
dęs unijos, sėdybų adresu 952 
West Madison Street, Galvin 
ėjo ta gatve. Pakeliu jis užsu
ko į privatį savo ofisų adresu 
801 West Madison Street.

Iš čia išėjęs keliavo rytų pu
sėn, t. y. vidurmieščio link. 
Bloke 500 jį pasivijo juodas 
automobilius. Mašina ties Gai
vinu pasuko į kitų gatvės pu
sę, o tuo tarpu per užpakalinį 
jos langų paleista į jį trys šū
viai greitai vienas paskui ki
tų. Ketvirtasis šūvis paleista į 
Gaivinu kai jis sukrito, šaly- 
gatvy. Po to mašina pasuko į 
skersinę gatvę, kuone apvir
tus besisukdama, ir dingo iš 
akių mačiusių įvykį.

Galvin pajėgė dar atsikelti 
ir įeiti į priemenę trobesio ad
resu 552 West Madison Street 
ir čia sukniubo. Jis mirė pa
keliu į ligoninę.

Gaivino, kaip unijisto, kar
jera buvo itin marga- Pra
sidėjo ji 1905 metais per ve
žėjų streikų, 'kuris pasižymė
jo kruvinais įvykiais. Galvin 
neužilgo po to streiko pradėjo 
kilti augštin vežėjų unijoj. 
Kiek vėliau įsibriovė į politi
kų. Sakoma, kad prohibicijos 
laikais jis turėjęs gan artimų 
ryšių su Capone. Pastaruoju 
laiku, nors skaitėsi demokra
tas, buvo nominuotas kaip re- 
publikonų komitimanas 27-oj 
wardoj.

Tenka pasakyti, kad Gal- 
vinui vadovaujant vežėjų (ty- 
msterių) unijoj toli gražu ra
mybės nebuvo. Dalykai priėjo 
prie to, kad pagelba valstybės 
gynėjo tapo suorganizuota 
kita vežėjų unija 1933 metais, 
kurių pripažino ir Chicagos 
Darbo Federacija.

Rengiasi streikui
A _________

Live Stock Handlers unijos 
nariai įteikė Union Stock Yards 
and Transit kompanijai rei
kalavimus pakelti jų, darbi
ninkų algas. Jei samdytojai 
nesutiks reikalavimus išpildy
ti, tai unija ketina paskelbti 
streikų.

Policininkas turėjo 
sumokėti $500

Teismas nusprendė, kad 
Evanstono policijos leitenan
tas Franklin Kreml turi sumo
kėti $500 už neteisėtų arešta
vimų ir sumušimų Durando 
Smith, 34 metų iš Lake Fo- 
rest, prezidento F- P. Smith 
Wire and Iron Works. Poli
cininkas užmokėjo bausmę.

Banditai pelnėsi 
$400

’• Keturi ginkluoti banditai 
padarė holdapus Blue Ribbon 
Coal Čompany ofisui, 4000 S. 
Ashland avenue, ir Joyce- 
Hagan Coal Company ofisui, 
5658 Grove Street. Viso abie
jose vietose jie pelnėsi $410.

Budriko radio programai 
sekmadieniais nuo 7 iki 8 vai. 
vak. iš stoties WCFL kas kart 
būna gražesni, įvairesni. Pra
eitų sekmadienį programe da
lyvavo galinga Budriko radio 
orkestrą, Budriko kvartetas ir 
Makalai.

Šie programai yra skirtin
gi . nuo kitų ir, be abejonės, 
labai populiarus, nes dėliai 
stoties galingumo jie pasiekia 
tolimas vietas. Programas rū
pestingai sutvarko ir asmeniš
kai vadovauja Juozas Budri- 
kas, trijų 
savininkas 
stangomis 
kiti radio 
dieniais ir
valandų iš stoties WAAF, o 
nuolatiniai radio programai 
iš stoties WHFC ketvirtadie
niais vakarais yra perkelti į 
naujų laikų, būtent nuo 7 iki 
8 vai., reiškia, vienų valandų 
anksčiau, negu pirmiau buvo.

— W.

Nušovė policininką,f’llplMmll , „ honk„
_ y x i. . . i savininkui, pakeliama ir pie- Tapo nušautas policininkas no kaina vjsgi laikui bg. 

Martin Condon M metų pii-( „t . g si asite, kad gr,_ 
niadienip vakare 8:40 valan-, ži)lant bonkas savininklli jlJS 
a’ rJoni r° > v V° but° padarysite daug ekonomiš- 

adresu 5301 Kimbark avenue 
su p-nia Tillie Obirtger 26 me
tų, kurios vyras ieško skiry- 
bų. Keturioms valandoms pra 
slinkus advokatas Sol Fried- 
man policijos stoty paaiškino, 
kad Obingerienės vyras prisi
pažino nušovęs policininkų, 
bet. nušovęs tikslu save ap
ginti. ■

kiau, negu jas naikinant.
Atminkite, kad išplaunant 

ir sugrųžinant bonkas, jus pa
sielgiate, kaip patriotas pilie
tis apielinkės sveikatų saugo
damas. • Skelb-

“treasur“-er, (Johnny to 
all)

Miss Julia Bcrneckas, (an- 
other J. B.) our grand little 
Sargeant-at-Arms; > 
and of coursė, to the Chair
man of our committees.
(Let’s murmur another 

prayer to ourselves again in 
hopes of attaining a hundred 
percent attendance at all 
chorus rehearsals bereafter).

That’s all,
— BJR.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais. 

Telefonas Victory 3486

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Frank Pociaus gim
tadienio parė

BRIDGEPORTAS. —. Lap- 
kriČio 22 dienų įvyko Frank 
Pociaus, 3600 Šo. Halsted st., 
gimtadienio pare,. kuri užre
gistravo p. Pociaus 50 metų 
amžių.

Kadangi pp. Pociai yra se
ni bučernės ir grosernes biz
nieriai, taipjau seni “Naujie
nų” skaitytojai ir draugiški 
žmonės, tai jie turi didelę pa
žintį Chicagos lietuvių visuo
menėje. Tad į jų šį parengi
mų suvažiavo daug svečių — 
netik chicagiečių, bet ir iš to
liau. Pavyzdžiui, atvyko iš 
Auroros kelios šeimynos, da
lyvavo dveji Pociai, kurie yra 
broliai, viešėjo keletas šeimy
nų, kurių pavardes neteko su
žinoti. Į •

Visi svečiai prie skanių val
gių, gėrimų ir muzikos gra
žiai laikų praleido ir turėjo 
good time. Už taip skaitlin
gų atsilankymų į šių gimta
dienio parę pp. Pociai visiems 
taria širdingai ačiū-

— Senas Petras.

BIRUTE
’Lo folks, another Thursday

— būt hold, not just another 
Thursday. įį, will be Thanks- 
giving! And we have a lot to 
be thankful for. Since we, 
shall have no rehearsal Thurs
day, due to> the expectations 
of most inembers to be act- 
ually too full of Thanksgiving 
Dinner to' care to budge from 
the warnl “Stove”-side • (fire- 
sides having be'come extinct
— alniost) let’s just pause a 
while, and mtirmur a prayer 
of thanks for the opportunity 
we have tę get together every 
Thursday and sing... also a 
prayer qf thanks to Prof. Jack 
Byanskas, who so faithfully, 
efficiently, .diligently/ pain- 
stakingly, untiringly and effi
ciently has worked for the 
betterment of this, our vener- 
able orgariization. Let’s bow 
our heads once more for just 
another short prayer of thanks 
to ourselves for making such 
a grand seleetion as regards 
to our “valdyba”:

• \ ■

Madame
naitis

Mr. Miller, Vice-President 
... (Papa Miller to most)

Miss Eleanor Platkauskai- 
tė... (“Sėck>”^ to some)

Mr. Jiįhn Balanda, our

NAMŲ SAVININKŲ AT YDAI
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

... 50 metų.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir slnkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
________ (Naujoj Vieton

2543 W. 69th St.
REIKALINGAS BUČERIS paty

ręs, ateikite į darbą tuojaus.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA jaunos moters pagelbėti 
prie namų darbo ir prižiūrėti du 
vaikus; Driseall, 7747 So. May St. 
Triangle 1993.

IR MODELIŲ. ĮSKAITANT 
1936 OLDSMOBILES 
1936 CHEVROLETS 
1936 PLYMOUTHS 
1936 FORDS

Ir keletas 75 kitų atimtų bargenų. 
NIEKAD NESAPNUOTOS 

BARGENŲ KAINOS. 
MAŽESNI RANKPINIGIAI. 

MAŽESNI MĖNESINIAI 
ĮMOKĖJMAI 

PILNAI GARANTUOTA.

AUKSINĖ PROGA!
AUKSINĖ PROGA GERAM Virė- 

jui vyrui arba moteriai dirbti už 
algą, arba paimti koncesiją viso 
valgymų biznio. Daug žmonių už
eina valgyti kasdien; biznis gerai 
išdirbtas. Tūkstančiai žmonių lan
ko parodas Stock Yardų salėje.

Musų vieta randasi skersai gatvės 
nuo Stock Yardų.

Atsišaukite tuojau®.
4171 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.

Real Estate For Sale 
'Namai-žeme Pardavimui

===
CIVIC OPERA

HOUSE
Madison Į ,afldt1 Wacker Dr. 

SEKMADIĖNĮ PO PIETŲ 
LAPKR. 29, 3 VALANDĄ

Anna

KASKAS ", 1 ’
New Yorko Metropolitan 

Operos Kontraltas

==ž=

Jūsų apielinkės 
sveikata

šeimininkės yra suradusios 
daug būdų kaip panaudoti 
pieno bonkas sale jų tiesiogi
nio tikslo. Jos jas vartoja 
kaipo indų žibalui, uksusui ir 
maliavai pilti, pagaliau, jas' 
vartoja ir gėlėms sodinti.

Taip darydamos, matomai, 
jos negali įsivaizdouti, kad ne 
vien sau bet ir savininkui —[ 
pienininkui padaro ypatingų 
išlaidų ir vienkart pastato 
apielinkės sveikatų į pavojų.

Pieno bonka kainuoja pini-Įt^—

Lietuvių Tautiško Demo
kratų kliubo susirinkimas įvy
ko lapkričio 21 dienų Venge- 
liausko svetainėje adresu 4500 
So. Tallman avenue.

Susirinkimų atidarė pirmi
ninkas Geležinis ir dalyvavo 
susirinkime gan skaitlingas 
kliubiečių būrys. Reikia pri
pažinti, kad kliubiečiai užsi
laiko susirinkimuose ramiai 
ir svarsto kliubo reikalus gan 
šaltai, be užsikarščiavimų ir 
be užsivarinėjimų.

Tarp kitko šiame susirinki
me nutarta pasiųsti teisėjui 
John T. Zuriui pasveikinimų 
su jo laimėjimu rinkimuose, 
o vėliau buvo renkami darbi
ninkai baliui, kurs įvyko 22 
dienų šio mėnesio toj pačioj 
Vengeliausko svetainėje.

Į balių susirinko visi kliu- 
hiečiai ir daug pašalinės pu
blikos, atsilankė nemažai' ir. 
jaunimo, tai kad publika už
pildė gan erdvių svetainę ir 
vakaras nusitęsė iki 2 valan- liet kalėjimo sargai 
dos sekmadienio ryto. .

Visi svečiai ir kliubiečiai nybai girti būdami, 
gražiai žaidė ir linksminosi?---------------------------
Nors šis kliubas yra dar pa-1 Rinktinio derliaus taba- 
lyginti su kitais jaunas, bet kas padaro Old Golds eiga-j

rus. Už tai, žinoma, 
priklauso valdybai.

— Naujas

Sekmadieny, 3 valandų po 
pietų, adresu 4601 So. Wash- 
tenaw avenue, susirinko daug 
draugų ir draugių pamatyti 
ir išreikšti užuojautų Marijo
nai Gurskienei, jos sunui ir 
dukterims — jiems netekus 
mylimo vyro ir tėvo.

Jonas Gurskis buvo tykus 
ir malonaus budo žmogus, su 
visais sugyveno gražiai ir pa
vyzdingai išauklėjo šeimynų.

Užbaigęs šio pasaulio var
gus, karste tarp paimu sudė
jęs rankas, jis ramiai ilsisi.

Velionis Gurskis priklausė 
Žagariečių ir Joniškiečių kliu- 
bams. — R.

Pašalinti kalėjimo 
dabotojai

LIKVIDUOJANT bankui, 2 pui
kios rytų Iowa fanuos, tikras in- 
vestmentas 232 akrai juodos kornų 
žemes, mylia nuo miesto, kietas ke
lias, geriausiai valstijoj įtaisyta far- 
ma, $130 akras; 2500 akrų ganyk
la, mylia nuo miesto, modernus na
mas, 3 išrenduojami namai, barnės, 
2 R. R. packing house. 22 mylios 
Bargenas $35 akras. J. R. Maxwell 
722 Clark Street, Evanston, Illinois, 
Greenleaf 4448. _____________

PASIIMK SAVĄ KALAKUTĄ
RASI PAS C. P. SUROMSKĮ .

Ant Išlaimėjimo 150 Kalakutų!
Lapkričio-Nov. 25 ir 26

Trečiadienį ir Ketvirtadienį,
Prie užkandžių kalakutas Veltui.

6555 So. Kedzie Avė. Tel. Grovehill 0306

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna. Biznis 
išdirbtas per 30 metų. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. 2448 W. 
47th Street.

—O

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis išdirbtas per daug metų. Prie
žastį patirsite vietoje. 8206 South 
Halsted Street.

PILNAS PASIRINKIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Martin’s Vyrų Krautuvėj
3225 S. Halsted St. Dvi Krautuvės

VYRIŠKOS PIRŠTINĖS

95c iki $2.50

6214 So. Halsted St.

apgarsinimus 
priimam 
telefonu

AR TURIT SKAUDAMAS

KOJAS?
KORNUS -r SUKIETĖJIMUS 

NAUJIKAULIUS?
Atšilankykit į Shapiro Čeverykų Krautuvę-— 
kur čeverykai būs tinkamai pritaikyti.

Mes užlaikome didelį pasirinkimą įvairio 
dydžio ir rūšies čeverykų vyrams, moterims 
ir kūdikiams, X-Ray pritaikymas ir patari
mai DYKAI.

Mes garantuojame savo čeverykus ir jeigu nebusite pilnai paten
kinti. mes pritaikysim kitus čeverykus. Jus džiaugsitės musų čeve- 
rykais ir vaikščiosite su šypsą veide. — čeverykai pigiomis kaino
mis po $2.95 ir brangesni Max Shapiro vaikų kojų ir čeverykų 
Specialistas. Atsiveskite savo vaikus dėl egzaminacijos dykai.

Atdara vakarais

SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 
6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE

Republic 5436 The Florsheim'i.Stdrėi
X-RAY FITTIHG AT NO EXTRA CHARGE 

WE CARRY ALL SIZES ANO WIDTHS

DARBO IR IŠEIGINIAI
ČEVERYKAI 
$1.95 iki $4.50

VYRŲ IR VAIKINŲ GERO 
FELTO

SKRYBĖLĖS 
$1.49 iki $3.35

K AKLA RYŠIS DYKAI 
Jei prisiminsit šj skelbimų

PAGARSINKIT SAVO 
BARGENUS

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
pneįpamos. Už pakartoji
mus 'duodame gerą nuo-


