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Karališkas
Anglijoje

Krizis Ispanijos Liaudies Atstovai Chicagoje 
Šįvakar Kalbės Coliseume

RAGINA ATSTEIG 
T1 PLATŲ NRA.

Krizis iškilo karaliui Edvardui panorus 
apsivesti su amerikiete. Gandai apie ga

limą karaliaus abdikaciją.
f ______

LONDONAS, gr. 3. — An
glijoje iškilo aštrus karališkas 
krizis, kuris dabar viską nu
stelbė ir į kurį yra atkreipta 
visos Anglijos imperijos domė.

Krizį iššaukė Anglijos kara
liaus Edvardo susidraugavimas 
su amerikiete gyvnašle Mrs. 
Wallis Simpson ir jo noras su 
ja ąpsivesti.

Karaliaus apsivedimui su pa
prasta moterimi pasipriešino 
visa karaliaus šeimyna, taip
jau ministeriai ir dalis parla
mento narių. Ilgai tylėję apie 
tą dalyką laikraščiai staigiai 
prabilo ir apie susidariusią pa
dėtį sužinojo visa Anglija.

, * t

Eina gandų,, kad kabinetas 
tiek griežtai nusistatęs wprieš 
tas vedybas, jog premieras 
Baldwin prigrūmojo kabineto

Buvęs NRA
Rięhberg
NRA plačiu mąstu

administratorius 
ragina atsteigtiatsteigti

WĄSHIN$TON, gr. 3. — 
Buvęs NRA administratorius 
Donald R. Richber^ ragina pra
vesti. platu NRA substituto

Prezidentas Roose- 
veltas atsisveikino 
su Pietų Amerika

-a •

Uruguay,
Roose-

Pietų'
gryšta

sostinę

prezidentas 
sustdjęs Uru- 

Montevideo, ktfr 
pat entuziastiš- 
kaip ir Buenos

Paskutinėj kalboj Pietų Ame
rikoje Uruguay sostįjįėj jis 
kalbėjo už demob

MONrqEVlDEO,
gr. 3. — Prezidentas 
veltas atsisveikino su 
Amerika ir dabar jau 
į Jungt. Valstijas.

Apleidęs Argentinos
Buenos Aires, kruizeris India- 
napolis, kuriuo 
plaukia, buvo 
guay sostinėj 
jis buvo tiek 
kai priimtas, 
Aires.

Laivui priplaukus prie kran
to, prezidentą Rooseveltą pasi
tiko didžiausia minia žmonių, 
atėjusi pasveikinti “EI Pacifa- 
dor” — taikintoją.

Išlipus į krantą jį pasitiko 
Uruguay prezidentas Gabriel 
Terra, kuris ’ parodymui savo 
draugiškumo, Pietų Amerikos 
įpročiu1, karštai Rooseveltą ap
kabino.

Paskui jiedu' susėdo į auto
mobilių ir ąpvažiavo visą mie
stą — pradedant nuo “senojo” 
miesto ir baigiant naujuoju. 
Visur gatvės buvo tirštai nu
stojusios žmonių, kurie mėtė 
į prezidentą gėles. Gatvės bu
yo gražiai išpuoštos ir visur 
matėsi prezidento Roosevelto 
paveikslai.

Kalbėdamas Uruguay sosti
nėj prezidentas Rooseveltas 
dar kartą pabrėžė svarbą de
mokratijos, kaipo tikriausios 
santvarkos kiekvienos šalies 
progresui ir taikos išlaikymui. 
, f, , •
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Ispanijos Respublikos 
Atstovai Chicagoje

Trys Ispanijos atstovai vakar atvyko Į 
Chicago ir šiandie kalbės Coliseume. |

rezignacija, ' jeį tos vedybos 
jvyktų. Vedyboms priešinasi 
ir karaliaus motina.

Taipjau eina gandų, kad ka
ralius Edvardas ruošiasi abdi- 
kuoti ir pasitraukti nuo sos
to, jei jo vedybos bus sutruk
dytos.

Karalius šiandie ir vakar tu
rėjo ilgus pasitarimui su pre
mjeru Baldwinu, o paskui iš
vyko pas savo motiną. Eina 
gandų, kad jis pasiūlęs kom
promisą : amerikietę padaryti 
tik savo žmona, bet ne kara
liene. Bet Baldwin ir tą kom
promisą atmetęs.

Bet visą tai yra tik gandai 
ir tikrosios padėties nesiseka 
sužinoti. Tik viena aišku, kad 
yra iškilęs 
ris nulems 
likimą.

aštrus krizis, ku- 
karaliaus Edvardo

Chicagon vakar atvyko, o šiandien kalbės trys Ispa
nijos respublikos atstovai. Jie yra (iškairė?) Seniora 
Isabella, Dė Palencia, rašytoja ir veikėja, Luis Sara- 
sola, franciškonas kunigas ir mokslininkas, ir Mar
celino Domingo, Ispanijos kairiųjų respublikonų par
tijos pirmininkas. Jie kalbės šįvakar Coliseume, kuris 
randasi prie 15th ir Wabash gatvių. Įžanga Ž5c.

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

Tai buvo labai reikšmingas 
ir laiku padarytas priminimas, 
nes ir Pietų Amerikoje vis la
biau įsigali visokio diktatūros, 
o.f demokratija yra neigiama.

Prezidentas Rooseveltas bu
vo manęs gryšdamas sustoti 
ij kitose JPįetiA.Amerikos vie- 
ioše^ bet tuo^’MstdJhhiiš te
ko atšaukti, nes jo kruizeris 
veža taipjau ir pasimlrusio 
Buenos Aires jo palydovo ir 
artimo draugo kūną.

Prezidentas išlips į krantą 
Mobile, Ala., į kur pribus apie 
gruodžio 15 d. Ten užsuks į 
šiltuosius šaltinius, kur prezi
dentas turi įrengęs paraližuo- 
tiems vaikams ligoninę ir ta
da vyks į Washingtoną, į sa
vo draugo ir palydovo laido
tuves.

Italija krato Rusijos 
laivus; Rusija pro

testuoja
MASKVA, gr. 3. — Rusija 

pasiuntė protestą. Italijai dėl 
kratymo Rusijos laivų -ir Ru
sijos jurininkų Italijos uostuo
se,

Tūkstančiai darbi
ninkų streikuoja

< 1 • ■ . •

Pennsylvania atsto
vų butas priėmė ne

darbo apdraudą
HARRISBURG, Pa., 

— Dabartinės \ federalinės j 
mimstracįjosr lį^ar^^dp 
dos biliUš lilįo priimtas vals

gr. 3. 
ad-
* ■'

Irau- 
sti- 

jos atstovų būto šiandie vien
balsiai. Bilius tųojaus liko pa
siųstas valstijos senatan jį pa
tvirtinti ir tuo biliaus priėmi
mą baigtu ‘ ’

ragina pra- 
substituto 

programą, modernizuojant ir 
socializuojant prieštrustinius 
įstatymus.

Einant tuo planu, valdžia 
kontroliuotų darbo sąlygų, va
landų ir algų klausimą, nes 
prastos darbo sąlygos ir men
kas apmokėjimas darbinin
kams Skaitytus! neteisinga 
kompeticija toms dirbtuvėms, 
ktfrios "geriau apmoka savo 
darbininkams ir [ kurių darbi
ninkai turi geresnes darbo są
lygas. -

Pasak Richbergo, sekamam 
kongresui ruošiama daugybė 
“mažųjų NRA” bilių, taipjau 
ruošiami pasiūlymai praplėti
mui valdžios kontrolės ant da
lyvaujančių tarpvalstijinėj pre
kyboj industrijų, o prekybos 
sekretorius Roper paskelbė, 
kad gruodžio 31 d. specialis 
komitetas raportuos apie savo 
tyrinėjimus NRA veikimo ir 
kaip jis tasiliepė į pramonę.

Pasak Richbergo, įvedimas 
“mažųjų NRA”, butų neprak
tiškas dalykas, nes tada in
dustrijos butų netikros ir ne
žinos kuri jų susilauks to NRA. 
Reikia atsteigti plačius prieš-

Hoover pranašauja 
naują depresiją

NEW YORK, gr. 3. — ’ Ex- 
prezidentas Herbert Hoover, 
kuriam prezidentaujant šalis 
pergyveno diliausią depresi
ją, dabar pranašauja naują de
presiją, jei industrijos vado
vybėje .nepasirodys didesnio 
supratimo ir drąsos.

Kalbėdamas inžinierių drau
gijai, Hoover pareiškė, kad in
dustrija ttfri surasti budus nu
piginti vartotojams gaminius, 
kurių gamybos kaštai sumažė
jo dėlei įvedimo darbą sutau- 
pinančių mašinų.

Anglija nepadės 
Francijai

Amerikos taikos 
konferencija jau 
pradedu savo darbą

BUENQSAIRES, gr. 3. — 
Visų Amerikos valstybių tai- 

nizavo ir ’ jau'• pradeda savo? 
darbą. ; ■

*‘zo— --------
Konferencijos pastoviu pįr-’pramonėms ir kuriuos turėtų 

pildyti lygiai visos pramonės. 
Turėtų būti nustatytos mini- 
rtium algos ir maKimurn darbo 
valandos ir jų nepildymas tu
rėtų būti prisfcaitytas prie 
baustinos neteisingos kompeti- 
cijos.

ttiininku vienbalsiai liko išrink
tas Argentinos užsienio reika
lų ministeris Saavedra Lamas, 
laimėjęs Nobelio taikos dova-' 
ną. • . -

Vyriausias konferencijos tik
slas yra rasti budus išvengi
mui karų tarp 
kos respublikų 
jėgomis atremti 
limus^.

Konferencijoje 
valstybė,

pačių Amen* 
ir bendromis 
išorinius pUo-

dalyvauja 21

peticijos įstatymus, kurie bu
tų pritaikinti • lygiai visoms

gr. 3. — Spe- 
federalinės

Surinktomis žiniomis, 6,000 
darbininkų streikuoja Akron, 
O., kur dėl streiko turėjo už-, 
sidaryti Goodyear vTire and 
Rubber Co. dirbtuvės.

Pittsburgghe ir Ottawa, III., 
streikuoja apie 7,300 ątiklo 
darbininkų. Jų streikas gali 
persimesti ir į kitus miestus. 
Ottawa stiklo darbininkai re
guliariai ateina į dfcrbą, sėdi 
prie mašinų, bet nieko nedir
ba.

Detroite streikuoja apie 1,- 
000 darbininkų, kūrie dirba 
prie automobilių rėmų. Dėlei 
to turėjo užsidaryti keli sky
riai Chrysler ahtomobilių dirb
tuvių,

Duluth,. Minn., sustreikavo 
apie 500 darbininkų šaldytuvų 
dirbtuvėj.

New Yorke streikuoja apie 
500 stikliorių. Streikas plečia- 

įsi. Darbininkai reikalauja algų 
pakėlimo. ' ,

LONDONAS, gr. 3. — Už
sienio x reikalų ministeris Eden 
davė suprasti atstovų butui, 
kad Anglija nepadės Franci
jai, jei karas kiltų iš priežas
ties Francijos ir; Rusijos są
jungos.

(Anglijos - konservatoriai no
rėtų matyti Rusiją. sutriuškin
tą, ir todėl j iė nenori padėti 
ir Francijąi, jei tai tektų sto
ti Rusijos pusėje).

■ • ■ .

Sutaikė streiką
\ - ■ -c-- ■ ■ ' 7

CUMBERLAND, Md., gr. 3. 
—? Celanese Cofp. of Ąm. su
sitaikė su sayo streikuojan
čiais darbininkais ir pasirašė 
sutartį su tekstilė^ darbinin
kų unijaį Sutartis paliečia apie 
9,000 darbįhinkų. Streįkieriar 
sutartį vienbalsiai ratifikavo. 
Darbininkai laimėjo žymų al
gų pakėlimą

” i ■ ■
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13 žmonių apkaltin
ta dėl bombarda
vimo geležinkelio
SPRINGFIELD, III., gr. 3. 

— Grand jury, kuris tyrinėja 
oadėliojimus bombų kasyklose 
ir prie geležinkelių pasėkoj 
kovos tarp dviejų angliakasių 
unijų, apkaltino 13 žmonių už 
padėjimą bombos po Illinois 
Central anglių traukiniu’ gruo
džio 24 d., 1934 m. Tarp ap
kaltintųjų yra viena v moteris, 
Mrs. Jane Lee, 30 m., kuri yra 
kaltinama už kreivą priesaiką.*

■ ---------- . ■: /
BISMARK, N: D., gr. 3. — 

North Dakętoje jau leista par
davinėti- degtiną ir kitus stip
riuosius svaiginamuosius gėri
mus. r ,

'■ v ■=Į=a

Neleido šnipinėti 
unijos knygas

PEORIA, III., 
ciali prokurorai
valdžios, kurie tyrinėja bom
bų dėliojimus anglių kasyklo
se ir prie geležipkelių ir ku
rie dabar teikią savo įrodymus 
^specialiam grand jury Spring- 
fielde, buyo sumanę peržiūrėti 
Progressive Miners of Amerik. 
knygas sužinojimui tos unijos 
pajamų ir išlaidų. Tečiaus fe
deralinis teisėjas Major tų pro
kurorų Reikalavimą atmetė ir 
federaliniamš“ agentams unijos 
knygų neteks matyti.

CHICAGO. — Vakar Chica
go sulaukė svečių iš civilio ka
ro teriojamos Ispanijos. Jie at
vyko kaipo Ispanijos liaudies 
Ispanijos respublikos atstovai 
papasakoti chicagiečiams kas 
ištikrųjų dedasi Ispanijoje ir 
kas kaltas už ten siaučiantį ci
vilį karą.

Atvykę atstovai yra Isabel 
De Palencia, Ispanijos minis
teris Švedijoje ir žmona Ispa
nijos charge d’affaires Rygo
je, daugelį sykių buvusi Ispa
nijos atstovė tautų sąjungoje. 
Ji kalba ir angliškai. Kitas Is
panijos respublikos atstovas 
yra Marcelino Deomingo, pre
zidentas kairiųjų respublikonų 
partijos ir buvęs Madrido uni
versiteto profesorius. Trečias 
atstovas yrą kunigas Luis Sa- 
rasola, katalikų istorikas, teolo
gas ir narys franciškonų ordi
no.

Jie atvyko į Chicago vakar 
po piet. Stoty juos pasitiko 200 
žmonių komitetas, susidedan
tis iš žymių mokslininkų, ku
nigų, artistų ir moterų.

I
i i.i ii’........

Townsend ir pade j ė-

įvyko jų priėmimo 
suruoštas ispanų

po piet jie kalbės 
ruošiamame bankia-

Iš stoties jie liko nuvesti 4 
Fred Harvey restoraną, 306' £ 
Michigan Avė., kur jiems su
ruošta pietus, kuriuose daly
vavo daug žymių žmonių. *į

Vėliau jie nuvyko į Chic^- 
gos universiteto rumus, kur 
kalbėjo to universiteto studen
tams.

Vakare 
bankietas, 
draugijos.

šiandie 
mokytojų
te, bet svarbiausią kalbą jie 
pasakys šįvakar didžiulėj Colij? 
seum salėj, prie Wabash ir 15 
gatviiį. Pradžia 8 v. v. Įžan
ga 25c.

North American komitete, 
kuris ruošia jų maršrutą, pir
mininkas Paul Douglas sakd: 
“Yra tiek daug iškraipytų fak
tų apie padėtį Ispanijoje, tad 
musų tikslas yra supažindinfi 
chicagiečius su tiesa apie fa- 
šis tų konspiraciją Ispanijoj & 
Publika turės progos patirti iš 
pačių Ispanijos demokratijoj 
atstovų kas ištikrųjų dedasi 
karo teriojamoj Ispanijoj”.

y . , • . 1.

Anglijos ir Kanados 
prekybos sutartis
0TTAWA, Ont., gr. 3?— Iš 

ištikimų šaltinių patirta, kad 
Anglija ir Kanada padarę pre
kybos sutartį, kurį labiau su
lygina abiejų šalių eksportą ir 
importą. Per pastaruosius pen
kis metus Kanados eksportas 
į Angliją buyo penkis kartus 
didesnis už Anglijos eksportą 
į Kanadą.

— "Bei

Sukilėliai vėl. smar- 
jai apkaltinti už kon-jkiai puolė Madridą, 
greso paniekinimą bet liko atmuštigreso paniekinimą
WASHINGTON, gr. 3. — 

District of Columbia grand 
jury apkaltino Dr. Francis E. 
Townsend ir du jo padėjėjus 
— viršininkus, organizacijos, 

skelbė $200 į mėn. pen- 
seneliams. Jie liko apkal- 
už paniekinimą atstovų 
Tą paniekinimą jie pa- 
atsisakydami liudyti ty- 

apie savo

kuri 
sijas

buto.
pildė 
rinėjimo komitetui apie savo 
organizacijos veikimą ir ypač 
jos pajamas ir kaip ji sunau
doja surinktus iš narių pini
gus.

DADE CITY, Fla., gr. 3. — 
“Tin can tourists”, kurie bu
vo išsisklaidę po visą Šalį va
saros metu, dabar suvažiuoja 
į čia žiemavoti. Palapinės veik 
visai nyksta ir veik visi turi
stai ’turi įsirengę moderniškus 
“traileritfs”

MADRIDAS, gr. 3. — Suki
lėliai po smarkaus bombarda
vimo vėl puolė visomis savo 
jėgomis Madridą trijose vieto
se, bandydami persilaužti per 
valdžios linijas ir įsibriauti .į 
sostinę.

Jie pakartotinai atakavo uni
versiteto apielinkę, Casa de 
Campo $arką ir Pozuelo sek* 
torį, bet visur liko atmušti sif 
dideliais jiems nuostoliais.

Septyni sukilėlių bombų ne-| 
šiotojai, saugojami 24 greitų
jų lėktuvų, bombardavo šiauri 
vakarinę dalį Madrido du sy
kiu šįryt. Viena elektros dirb
tuvė liko suardyta, dėlei ko da
lis miesto paskendo tamsoj ir 
sustojo vaigšČioję gatvekariai. 
Tuoj aus prasidėjo keli gaisrai 
ir užgeso šviesos toje miesto 
dalyje.

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

Chicagai ir npielinkei lede* 
ralio oro biuras šiai pienai pra- 
našauja: z

Apsiniaukę, daug šalčiau.
Vakar 2 vai. po piėt tem

peratūra Chicagoje būyb:;36$į 
7 Saulė teka 7:01, leidžiasi 
4:ii9į..agaį

r?' z '
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BRIUSELIS, gr. 3. 
gijos parlamentas prailgino ka- ! 
reiviavimo laiką ią,500 karei
vių, kurie saugo Belgijos sie
nas. Prailginimas kareiviavimo j 
padarytas dėlei esančio “pavo- | 
jaus staigaus įsibriovimo mo- j 
torizuotos armijos”. Fašistiniai , 
rexistai išpradžių biliui prieši- j 
nosi, bet paskui jį parėmė. i

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

/ > i

Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį, kitą, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Z . < * . , ' - ‘ ♦ *
s ’ J- ’

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

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS
X a . . • * •

Atdaras iki 8 vai. vakaro ir nedėlioj iki 1 vai. po piet.
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KITATAUČIAI

Phone Lafayėtte 3572

ihojtie Ėoulėvard 4189M0H LitnantędĄ Asennft

Boulevard 40.89

dabar

Pultman 5703

O

AMBULANCE. DIENĄ IR NAKTĮ

OJPROG1

0 iki 
i 2409

‘©riaušių loši
au baigti/šios

$200.45
291.00

(Tęsinys)
draugijų—daugiau

4 IR NARTE 
Dalyse,

>s, Cicerus Lietuvių 
ektorių Asociacijos;

Ofisas 6850 
Valandos 

liomia
AMĄS Pirmadieniais iš stoties 
Idcyčles, 9:45 vai. vakaro.

PITTSBURGHO IR AMGARDES 
DRAUGIJŲ SUVAŽIAVIMAS

(Tęsinys)

Nauji .sumanymai

ASHLAND AVIS, 
iki 4 ir nuo 6iki8 
pagąl sutarimą.

DR. STRLKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO,
Ofiso vai.: Nuo 2

vak.. Nedelioj ........
Ofiso TeU Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930.

Ofiso TeL Boulevard 5913
DR. BERTASH
756 West 35th St 

Cor. Of 85thand Halsted Sts. 
Ofiso valąndps nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.
ROs. 4910 SO. MICHIGAN BLVD, 

TeL Kenwood 5107

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

.Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedSL. pagal sutarti 

ReZ. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Viso Kongresas gavo $551.45 
(Bus daugiau) '

TO734 '& WW'
LACHAWICZ ir SŪNUS 

2314 West 23rd Place ..(T‘

AMBULANCE .BĄTĄRiN
Turime Koplyčias

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVR.
. TeL Prospect 8403

PHYŠiCIAN-SUB
Office 4070 Archer

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p.

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p.
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadieni susitarus..

Telefonas Yards 0994 

Dr. MduriceKš 
4681 SOUTH ASHLAND . 

Ofiso valandos: 
Nuo 10 iki Iž dieną. 2 M «I 
7 iki 8 vai.

L^r^ię';^
veVšfįeip futbalo komanda iW 
vo ^vykūs 4i
Ibtl • sū Duquesne ūmV^ršitėtd 
garsiąja komanda.

Nariai Chica 
Laidotuvių D

Physical Therapy 
’ and Midvvife 

6630 S. Westęrn 
Ave„ 2nd ffoor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric treąt- 
ment ir, magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Labiau-sušvelninti Old 
Golds yra dirbtuves šviežu- 
mo cigaretai — nesvarbu ar 
juos pirktu m khimb Krautu
vėje ar prie didelio cigarė- 
ty baro mieste.

Sbho Pa
I ■. .. .r . '

ŠfctoMnga vakarienė pečiams 
ir draugijų suvažiavimo de- 
iėgaftąrūs pagėrbti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. yak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISUS /

3156 West 59th SL>
TeL Hemlock 5998.

American 
'' Lady

..-įįj.įv,, JAGHAVK® '
4M4JĖast 108tk Žt Tėl.Pullmari 1270 arba Canal 2515

8819 Lituanica Ayenūė
l!..',V'| l..... I-1- i.' I ■ «*!»*, '

JOSEPH J. GRLSH 
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTU ASHLAND AVĖNtl® 

Rėš. 651T So. Rockvell St, 
Telephone: Republic 9723

krautuves, kurios skelbiasi 
Nftuliė/i’dšė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
j Ofisas ir Rezidencija.

3335 So, Halsted St
CHICĄGO. ILL.

nois, Michigan, Colorado' Ka
nada ir California (iš čia 9 
draugijos ir kuopos).

Viso suaukauta $260.45.
> ' Delegatų buvo iš šitų pami- 
snčtų valstybių ir dar iš šių
jų: New Jęrsey, Indiana, Wis- 
consin ir Rhode Island. Dau
giausia delegatų buvo iš Illi
nois — 131, mažiausią is to- 
■lymos Californijos — 1. Pitts- 
' - 7 •• ... •/ . : J- ..4--^,

bųrghas ir Vakarų Pennsylva- 
nia gerai atstovauta: buvo net 
31 delegatas, kuomet iš' ryti
nės Penn. buvo 15.

DR. VAITUSH, OPT. 
.LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas,
Palengvins akių įtempimų, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
moį skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias, klai
das. Speciali ątyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 ik; 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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose, teismuos!
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avą. TėL Yards 2510

Ofiso Tel T)orčheĄer 6t94 
Rez. Tel DrexeI 919i .

DSL A* A< ROTHl' 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

ų. Vyriškų, Vaikų ir vii 
chroniškų ligų.

Jsland Avė. 
vai Vak. Ned 

ir isnntadieitiaU 10—12 “ S'- ~ 1 ■

Komisijdš rekomendaciją 
priimta pavį&ta Draugijų 
Sąryšio Komitetui Vykdyti.

Nutarta, kad Draugijų Są
ryšis dAlyyatftų ilgime Lietis 
voš nepriklaušomyoeš šventės 
sukaktuvių paminėjimo susi
tarus Su draugiją komitetu, 
'kuris buvo suorganizuotas pra- 
ertaiš n’ietais.

Kaip žinote, kiekvienas de^ 
legatas-delegatč turėjo mokėti 
Kongresui pagalvę — po vie
ną dolerį. J,;

( Ne visi mokėjo. Taip, 364 
delegatai sumokėjo $291.00. Jei 
neklystu, tai 73 delegatai liko 
skolingi Kongresui

■ Visa suma:
Aukų .... .......
Nuo delegatų

KRATINEI TVARKAI AT 
TEIGTI LIETUVOJE

Duąuesne utiiVeršitetas iė vėl 
kitą plunksną gavo savo 
“skrybėlė!^.,

Bakanas, P. Norkus, J. Bal
trušaitis, J. Gasiunas, A. žvir
blis, A. Bačenas, ir E. K. šitir- 
maitiępė.

N6rninacij6s uždaroma ir vi
si aklomacijos budir išrenka
mi. Išrinkti komiteto nariai pa
tys pasiskirstys pareigomis.

Kitas suvažiavimas ir vėl 
nutarta laikyti Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėj.

Tuo suvažiavimas ir baigėsi.
Reikia pasakyti, kad šiame 

suvAžtavirbe nebuvo jokių ne
susipratimu. ĖJarbas ėjo sklan
džiai ir sutartinai. Atrodo, kad 
ir šiame draugijų suvažiavime 
viešpatavo Amerikos Lietuvių 
Kongreso dvasia.

— Reporteris.

Iš naujų sumanymą įdbhfiiau- 
sias buvo Piknikų RdiAfeljos 
rekomendavimas, kurį raštiš
kai pateikė Komisijos narė V., 
J. Količiene.

Man rodos, kad bv?s no pro 
šalį kiek plačiau apie tai pa
kalbėti. Butų gerai, kad ir 
Pittsburgho bei apylinkės 
draugijų darbuotojai rimtai 
apie tai pagalvotų.

Dalykas toks. Kaip jau* Vir 
siems yra žinoma, pas mtis 
Pittsburghe nėra jokios tvar
kos piknikų rengime, Vasarą nė
ra to sekmadienio, kad nebūtų 
rengiama po kelis piknikus. Ir 
ta gausybė piknikų tiek pa
sidaro įkyri publikai ir drau
gijų veikėjams, kad jaučiama! 
didelis pasitenkinimas, kai stf- 
lai?kiama ruduo ir pasibaigia 
piknikų sezonas.

Iš tos daugybės piknikų ma
žai tėra tokių, kurie butų ga
lima pavadinti piknikais.

Tie parengimai ne tik ne
neša jokios naudos draugijoms, 
bet dažnai pasitaiko, kad jos 
turi ir nuostolių.

Na, o ką jau ir kalbėti apie 
musų biznierius ir veikėjus, 
kurie lanko piknikus, kad pa
tenkintų savo draugus bei ko- 
sti/merius? Reikia pasakyti, 
kad tai tikra ‘katorga” kas 
sekmadienis vis piknikuose da
lyvauti ir dalyvauti.

Pikniko rengimo komisija 
savo rekomendacijose siūlo, 
kad Pittsburgho ir apylinkės 
draugijos turėtų tarpusavio su
sitart; dėl rengimo piknikų. 
Vietoj rengti dešimties pikni
kų, surengti tik kelis, bet di
delius. Tai galima padaryti su
sidėjus bendrai po keletą drau
gijų.

Tada butų dftu’g daigiau riia!- 
terialės ir moralės naudoš vi
soms Pittsburgho draugijoms.

Be to, nebūtų to didelio pa
siskirstymo, varžytinių ir ne
reikalingos konkurencijos. Lan
kančiai publikai tokie paren
gimai butų naudingesni ir ne
nusibostų.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Wašhington St
Room 737

Vai, .9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso TeL Central 4490

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

Valdybos rinkimai ir kiti 
dalykai

fnešama kitiems metams 
rinkti valdybą iš 7 marią. Tuo- 
jau ant dietos ir nominuoja
ma ši'e veikėjai į valdybą: Š‘.

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
jausias metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. *

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vat Valfitto. 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superidr 9454 to* CėntraI 7464

6900 So. Halsted St 
Valandom 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.MArąA^ttė bti-

vo; vitf&- iyįi ’fairiš' •Aė^tVo
p R 

juto btftų £>>
quešnė imi^ėršftėtą,, ia!i butą? 
buvęs ŠfiiprUš j.
“Košė.
imtynės^1 šd! ^ąuešhe pr^Išti- 
mėjo
’, s.^,
ndįiėiiib progą iė’ Pittšfeįtirgho- 
unTvėršTiėtiii v^kii į teKinąją 
CdlfffeWą.

PittšbštrgĮė ū^ivėršiitėtžtf ne
buvo pralaimėję. h'S Vieno lo
šimo ir abudu gavo į kailį 
Duquesne universiteto.

Vadinasi, .Dūųutešne univer
sitetas ir dar Viena pergalei 
plunksna papuošė, savo skry-

Pittsburgho Apygardės Lietu- 
viį Draugijų! Kbhfėrėncijbs 
delegato 
p'ortas.

Dn Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashtethd Avė.
2-ros toibos

CHICĄGO. DLUv i 
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų i? nuo 7 iki 8:3Q vai. 
vakaro.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną, -

Phone MIDWAY 2880.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

- Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

4605-07 S. Hemitage Avenue Phones tartis 1741-174?
ĖrigKton Park Sky^lns, 4447 Š. Fairfield, L J i

» j f Į.1.., / i/r/iį h % 'o Į1 y’'. 'If '1'1Į 11.. A* j-ą. 1* .v, <■»«rC 'I <-s. Jt- r t V t* 1* y > *: * •'ii ,1

į Lapkričio 15 d; LlVlD. sve- 
įvyko Mitsbutrgho ir 

ąpygąrdės draugiją stivažiavi- 
mM SuvdŽiąVime dalyvavo 
ŠyėČių' ir viešnių * ne tik iš 
Pittsburgho apylinkių, bet ir 
iš Chicagoš.

Vietinės draugijos, būtent, 
Lietuvių Mokslo Draugija, 
iSEĄ. 40 kuopa, APEA. 7 kuo
pa ir ALDLD. 33 kuopa paši- 

(Tęsinys 3-eiamz pusi.)

Pitone Bouiėvaru 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAŠ
4645 So. Ashland Avė.

' , arti 47th Street , 
Valandos nuo 9 iki 8. vakaro. 

Seredoj pagal sutarti

A, PETKUS
M. . v.icero . Phone. Cicero ?W

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tek Central 4411-2 
Namų Ofisas—8328 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810. . . . 

Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Kitokių
šią pašelpinių, savistovių, Lie
tuvos kunigaikščių vardais, 
darybės ir kitais; kelios Lie
tuvos sūnų ir dukterų draugi
jos; dvi ar trys vien tik mo
terų draugijos (neskaitant 
moterų kuopų minėtų didžiųjų 
orgim’ižaėiją; 7 bendri frontai; 
trys ūkininką draugijos (visos 
fš Mrchigan)' ir viėna katali
kų parapija — nepriklausoma. 
Taip pat butą draugijų su 
šventąjų vardais; 28 kliubai 
atsiuntė savo atstovus.

Aukų atsiuntė 13 VyTų ir'5 
moters. Be to, aukavo šitoks 
draugijų skaičius:

ALDLD ii kubpų,
Liet. Dafb. Susivienijimo 14 

ktiopą,
1. Šušiv. Liet. Amerikoje 7 
timpos.

Du kunigaikščių vardų kliu
bai; Vienas Moterų Kliiibas.

Bitvo su Vifš 60 kitų drau
gijų, , kurios diikavo.

Aukautojai , ir aukSiUtojės 
yra iš šių valstybių: Čonnecti- 
cūt, Mašsachųsetts, Pennšyl- 

,Vania, NeyV York, Ohio, I1Ė-

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMĖTRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampaą Halsted St, « 
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki. 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienūs

UEIIVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI p 
Amerikoj Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
Wešt Town Stato Bank Bldg- 

, 2400 Wešt Madison Street
Vai. 1 iki-8 PO, pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 05W

DR. Y A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS L 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
TaL,«M? M J! 

Tai. Boulevard 1401

PITTSBURGH O NAUJIENOS
• -..A r-. •» . » j 4. . > • . ’ - * , . . ■» ■ • » r . - .. 7. •. i > 81 { V 4- i * . - • 4. v K'

.  -~'i» —      .p U si—■■■■    ■■■  ■■■!■■«, ' FiT    ■ fc i >iiŠi i

PasipuosKit Sventemš!
OVERKAUTAI vėliausių ifĮlL 
madų — nuo“ • ’■ ĮjMĮį

?is.oo • ■
ir augščiau. :

SIUTAI — gražus —

720.00 MBSiB
ir augščiau. SR

Mūšų krautuvėj 
randasi tūkstančiai pui
kiausių
OVERKAUTV ir SIUTŲ. 
Visi naujausios mados ir 
geriausio materiolo.
Pirkdami prieš Šventės 
sutaupysite nuo $10.00 ii 
daugiau.

The Bridgeport
Clething Co.

j. PETRAUSKAS, 
Savininkas

3312 So. Halsted Street

Marąuetfo komandos Jrapito 
nas yra listuvis Buivid-Buivi 
das. Btfividas yra pHj^žintai 

l kaip viėfh^š iš' 
i ių, ir ' jaūS' 1:

i metąs ,/su 100 % pasiseki.nc; o 
»[tfįr geV&snio pąsisėkimo linkiu 
kitiems metams.

Viena iš gražiausių Buivido 
ypatybių yra ta, kad jis hie- 

■ rkū1? nesisarmati ja prisipąžin • 
ti,. kad jis lietuvis 
įįįh!o laikraščiai, dedami Buivi
do atvaizdus ir plačius apra
šymus, visada pažymėjo, kad 
•^ai “Big Li’thuanian” (didelis 
lietuVis).

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir niuo 6—8 vai. vakaro. 

Rezidencija
SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

CEVERYKAI Šventėms 
■ ■„ 1. e . t. ,k > ■ U. 't 4 v•. 4 .■ > 'J - i.

L £l ia; MOTERIMS, VYRAMS IR 
. VAIKAMS

I ® Pirkit Čeverykus dabar. Musų 
' krautuvėj rasite didžiausį pasi-

I ^n^^hią geriausių čęvėrykų. Tuo-
H Jau pirkdami sutaupysite ^pinigų.

ĮffrĮl šventėms devėkit matijus čeve- 
ryklia. •

UNimSAL SHOE STORE
U.. , 3337 So. Halsted Street

Kiti Lietuviai DaĮrtarai. _____
TeL Rbųlevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

•S®įį į



sukėlė visokių minčių ir kal
bų. Mat, daktaras savo kalboj 
patarė mažiau laikytis visokių 
teorijų, o 
tikiškiems 
nėjo

Fenktadienis, gr. 4, 1936 NAUJIENOS, Chicago, III.

S. Bakanas.

Adresas

jums sve

nuo

yra

atidžiai

ais

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

kiekvieno skoni

RAUDONAM MAIŠELY

kenai

kepaiŠie

15c DRUSKA Plyna ar lodizuota 2 2 8V- p*11- 15c

MARIE MARGUERITE SKELBIA

KENAI

B®

3 svarai

ehutySaloh 4 svarai

Mliį X

RAMSAY 
MACDONALD.

VISCOUNT 
HALWAX.

mažo 
formos 

atvirutės

kartą 
adresą

TRINER'S ELIXIR 
OF RITTER AVINE

8IR SAMUEL 
HOARE.

VISCOUNT 
HAILSHAM

16 unc. 
džiaras

Visose 
Vaistinėse

RIEKUTĖS 
AR PUSĖS

$7.60 
7.06 
8.06 
0.50

10.75 
10.75 
10.76

8.45
12.50 

0.20 
8.75 
8.85

13.40 
7.75 
6.50
5 25
7.15 
7.25 
7.70

5.60 
5.75 
6.00 
6.50

iii
i||į

ant
var-

Tono
$4.25 

4.50 
6.00 
6.25

5.00 
5.00 
5.00 
4.75 
6.75 
5.26 
4.00
4.05

7.20 
3.00 
3.75

3.65 
4.10 
4.15 
4.35

3.15 
3.40 
3.50 
3.75

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padaryti iš puikiausio ca-

Tono

$2.40
2.50
2.75 
2.00

3.20
3.20
3.20
2.65 
3.05 
2.00 

. 2.70
2.76

3.86
2.20 

. 2.15

. 2.10 

. 2.30 

. 2.35 

. 2.45

1.80 
1.05 
2.00 
2.15

LAFAYETTE

2607

čeirton, W. 
, Ohio, bu- 
roras prieš 
nijos orgą-

DINA-MITE 
CEREAL

SLYVŲ, FIGŲ
DATE ..............

Floridos be grūdelių
ORANŽIAI

Californijos

VYNUOGES

National Labor Board inves 
tigatoriai padarė tyrinėjimą ii 
atrado, kad kaltinimai yra pa
grįsti.

grąsina rezignacija, jei 
su amerikiete ,Wally Simpson

SPICED PORK LOAF
PUIKIOS RŪKYTOS
CALI HAMS ..

IŠ PLIENO DARBI 
NINKU ORGANIZA 

VIMO VEIKLOS

SALANO
PYČES

Maskvytytei, kad galėtų 8-tą. 
gimnazijos klasę baigai.

4310 .
ARCHER
AVENUE

UNIVERSAL SALAD

DRESSING

ANTHONY 
JCDEN.

House Wifes PrideNo. 2 kenai

C. G. KORNAI

VIRIMO
OBUOLIAI

LUX VEIDO MUILAS
STALEY’S
CUBE STARCH

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI
Triner'a 
544 8. 
Pristųsk

Vardas

Chicagos pašto įspe 
jimas publikai

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

UNIVERSAL RAUDONAS

SALMONAS No.l ken. 23c

SUŠVELNINTA IKI 
TOBULUMO.

LEONARD FRAN^’S

PUDDINGS

Bitter Wlne Co.
Kelis 8t„ Chicago, DL. 

man sampeli dykai

kad jums 
laiku reikia daugiau 

negu 
lankyti 
maisto 
piges- 
kitose

Be grūdelių 1

GRAPEFRUIT
• 2 už 9^

TANGERINfiS tuz. 15c
, ORANŽIAI

Sunkist.... tuz. 25c

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

UNIVERSAL FOOD 
STORES

Maisto produktų išpardavimas 
gruodžio 4 ir 5 d.

minutės siunti- 
yra adresuoti

Oro paštu siunti- 
<iu kartus tiek, 
siuntimas regu- 
Galima taipgi 

su pažy-

daugiau būti prak- 
Net/ faktais įrodi- 

kad gyvenimo praktika

prašo 
omenėj, kad 
siuntimui ra- 
uncijai Chi- 
o trys cen-

Chįcagos fraternalių organi
zacijų susirinkime dalyvavo 
įvairių tautų atstovai, tame

CHICAGO, III. — Lapkričio 
29 d. Engineering Auditorijoj 
įvyko fraternalių kultūros ir 
socialių organizacijų atstovų 
susirinkimas, kad paremtų or
ganizavimą fplieno industrijos 
darbininkų į industrinę uniją.

Panašus fraternalių organi
zacijų atstovų susirinkimas 
įvyko ir Pittsburghe spalio 25

PITTSBURGH, Pa. — šio
mis dienomis plieno organiza
vimo komiteto į pirmininkas 
Philip Murray kreipėsi į W. 
Va. ir Ohio gubernatorius rei
kalaudamas, kad: 
Va., ir Steubenvi 
tų sustabdytas 
plieno darbininkų 
nizatoriu's.

Jei dar atsirastų geros šir
dies žmonių, kurie norėtų jau
nai moksleivei padėti mokslus 
baigti, tai priduokite aukas tuoj 
šiuo adresu: J. Maskvitis, 661 
Ingraham Avė., Calumet City, 
111. Padarykite tatai todėl, kad 
gruodžio 14 d. aš 'visus auko
mis surinktus pinigus išsiunčiu 
į Lietuvą. —J. Maskvitis.

MATYKITE 
MUSŲ MĖSOS 

DEPARTA
MENTĄ 

Dėl Kitų Specialybių

REVIVAT0NE $3.50 
WAVE

$5.00 ZENO MACHINE- $3.50 
LESS WAVE

Specialiai Kalėdų Pakeliai
4 šmot. 23c

2 už 17c

-įspėja 
netrumpinkite nė mie-

TAKSAI EXTRA 
t 

Tona*
$ 8.00

8.46
9.60

10.00

11.25
11.25
11.25

9.00
13.00

9.70
9.25
9.40

13.90
7.25
7400
6.75
7.65
7.75
8.20

5.75
6.25
6.50 
7.00

Lapkričio 13 d. “Naujienose” 
buvo pranešta, kad jau liko su
aukota $18.75 Ceciliiai Mask
vytytei, kuri šakiuose lanko 
gimnaziją ir pavasari mokslą 
baigs, jei lėšų nepritruks.

Netrukus po to paskelbimo 
Mcterų Klubas iš East Chica
gos paaukojo dar $10. širdin
giausias ačiū už tą stambią au-

vardų ir pa 
pašto virši

SILVER FLEECE
RAUG. KOPŪSTAI

i kreditas priklauso 
draugijų komisijai, 

musų darbščiom- 
kurios buvo

LUX FLAKES pak. 21c 
, (Mažyčiai)

LUX FLAKES 2 už 17c
Mažyčiai

šeimininkės šiandien ir vėl 
matote Naujienęse Universal 
Food Stores skelbimą. Kaip vi
suomet, taip ir šiandien, per
žiūrėkite atidžiai šį jų skel
bimą ir atsilankiusios į UJni- 
versal Food Krautuvę, nusi
pirkite kas jums reikalinga.

Nėra abejones 
žiemos 
pirkti maisto produktų 
vasarą. Užtai verta 
šias krautuves, nes čia 
produktai parduodami 
niomis kainomis, negu 
krautuvėse.

Universal Food Stores turi 
nuosavą modernišką sandėlį ir 
maisto produktus perka iš sa
vo sandėlio. Užtai gauna pigiau, 
todėl ir savo kostumeriams 
parduoda pigiau.

Patartina remti tas įstaigas, 
kurios garsinasi Naujienose.

—Prekybos žvalgas

mušeikos puolė ir sumušė plie
no darbininkų organizatorius.

Reikalaujama, kad mušeikos 
butų nubausti ir kad piliečiams 
konstitucijos teisės butų ga
rantuotos.

Chicagos pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen, artinantis 
Kalėdoms, išleido pranešimą 
publikai.

Jis nurodo, kad Kalėdų šven
tėms pašto siuntinių kiekis pa- šių spalvų 
didėja 400 nuošimčių. Todėl 
prašo publikų siųsti laiškus, 
atvirutes arba dovanas bent 
dešimti dienų pirmiau Kalė
dų, kad siuntiniai tikrai pa-

ijei dūžta ar lūžta, tai neuž
mirškite pažymėti atatinkamai.

Nesivčluokitę nė su pirkimu 
štampu arba pašto ženklų sa
vo kalėdiniams siuntiniams.

Vengkite siųsti visai 
formato arba keistos 
atvirutes. Tokios 
kliudo greitam darbui 

1 Adresai and raudonų ar tam- 
konvertų sunku 

įskaityti ypač dienos šviesai 
užsibaigus. Taigi vengkite var
toti tokias spalvas.

* t X

Pirm išsiųsdami, dar 
patikrinkite siuntinio 
ir jo tvirtumą.

Paštas bus dėkingas 
už juo ankstesnį ^asiuntijną,

2 ir 3 4 Tonai 
Tonai ar Viri

$ 7.76
8.20
9.30
9.75

11.00
11.0d
11.00

8.75
12.25

9.45
9.00
9.10

13.65
7.00
6.75

6.50
7.40
7.50
7.95

5.65
6.00
0.25
0.75

PITTSBURGH, Pa. — Su
vienytų Valstijų plieno korpo
racija (United Steel Corpora
tion) ir šios kompanijos pa
galbine kompanija Carnegie- 
Illinois Steel korporacija yra 
kaltinama tuo, kad griebiasi 
neleistinos taktikos prieš savo 
darbininkus. Kaltinimai, po ku
riais pasirašė Plieno Darbinin
kų Organizavimo Komiteto 
pirmininkas Philip Murray ir 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tįn Workers 
Unijos prezidentas M. F. Tighe, 
buvo priduoti National Labor 
Relation Board (Tarybai).

Minčios plieno kompanijos 
yra kaltinamos persekiojimu 
savo darbininkų, stojančių į 
uniją arba net ir Už padėjimą 
unijos organizatoriams 
metami iŠ darbo.

j plieno mieste-
yra dominuojami Ernest

statines bu^ Jati surinkta $18.75 * Cecilijai bako derliaus, jie pataiko į

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadienį, Antradienį, .Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį 1

KAIP 8:30 VAL. RYTO IŠ '
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles

TAIPGI IŠ TOS PAČIOS STOTIES „ ,
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00, vai. vakaro

Kainos gali pasikeisti be įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
POCAHONTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ---------- ■

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

Lump ar Egg ----------- :------
COKSAI—KOPPERS AR SOLVAY 
Pečiaus Koksai ................... ...............

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

Petroleum Carbon Štili Run _____
Petroleum Carbon Lump. Eggr_____
MILLEKS CREEK LUMP _______
MILLEKS CREEK, EGG_________
BLACK B AND LUMP ......_______
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Penney 1 vanta) _______
Indiana Lump ..:----------------- A__
Indiana Egg 6x4 — __
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios ----- --------

Plautos Nut—3x2  ________
Eggr------------------------------------- --

Lump — _________________
WILMINGTQN COAL 
Mine Run-r-Coarse ................... ........
3 to 2 inch Nut—Clean •..................
6 to 2 inch E g-p—Clean .... .............
12 to 3 inch lump—Clean ______

(Tąsa iš pusi. 2-ro) 
naudodamos ta proga surengė 
šaunią vakarienę, kad galėtų 
palinksminti bei pagerbti 
čius ir delegatus.

Vakarienė buvo tikrai 
minga, svečių ir viešnių 
taika kuo geriausia. Labai pa
vyzdingai ir rūpestingai vis
kas buvo prirengta ir už tai 
didžiausias 
bendrai ' < 
ypatingai 
sioms moterims 
prisidėjusios tiek daug darbo 
ir rupeščio šios vakarienės su
rengimui. x 7

žinoma, darbavosi ir vyrai 
surengimui vakarienės, bet 
moterys vis dėlto- vadovavo.

Vakaro tvarką vedė labai su
maniai ir pavyzdingai gerb. E. 
Sliekienė. Buvo pakviesti tar
ti po keletą žodžių p-lė E. Mi- 
kužiutė, Dr. A. Montvidas, Dr. 
J. T. Baltrušaitiene, J. K. Ma- 
žukna ir Povilas Dargis.

Visi pasakė geras kalbas, o 
ypatingai Dr. Montvido kalba

FIRST R0W
E. J. ŽIRNIAI No. 2 kenai
MARY JANE No. 2 kenai
TOMATES

EVERYDAY

KAVA

l. IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Gruodžio 4 ir 5 dd

Paskutines 
mui geriausia 
“AIR MAIL”. 
mas kaštuoja 
kiek kaštuoja 
liariu paštu, 
adresuoti siuntinius 
mojimu “Air Mail-Special De- 
livery”, priklijuojant “Special 
Delivery” ženklą.

Pašto viršininkas/ 
siuntėjus turėti 
Užklijuotų laiškų 
ta yra—2 centai 
cagoj ir Cicero j, 
tai už Chicagos ir Cicero ribų.

Publika įspėjimą, kad norint 
siųsti pinigus ' laišku, reikia 
siųsti juos registruotu laišku.

Išsiųsdama pašto siuntinius 
publika prašoma 
tikrinti adresus.

Netrumpinkite 
vardžių 
ninkas;
stų, nė valstijų, nė gatvių var
dų, kadangi trumpinimas kai 
kada suklaidina laiškanešius; 
rašykite vardus pilnai.

Neužmirškite parašyti 
konvento ir savo adresą bei 
dą su pavarde, r

Adresus rašykite juo 
kiausia.

Stampos arba pašto ženklai 
turi būti visi vienoj vietoj ir 
vienoj siuntinio pusėj.

Prie siuntinių, pavyzdžiui 
dovanų, nedėkite raštui nes už: 
tokius * raštūs 
priskaitytas brangesniai siun
timo klasei, t. y. teks bran
giau mokėti už visą siuntinį. 
Tąčiau trumpi prierašai, kaip 
“Merry Christmas”, Happy 
New Year” arba “Best Wish- 
es” galima įdėti.

Vėlai pasiekęs adresatą 
siuntinys kai kada suteikia ne
smagumo, taigi paduokite paš
tui savo siuntinius kaip galima 
ankščiau.

Apdrauskite siuntinius. 
Įima juos apdrausti net 
$250. Mokestis apdraudai 
kia nuo 5 iki 35 centų .

Visuomet turėkit© - omenėj, 
kad jūsų siuntinys pereina per 
daugelį rankų, taigi siuvynio- 
kite jį į tvirtą popierą arba 
įdėkit į tvirtus rėmus.

Jei siuntinio įtalpa greitai 
genda, tai būtinai pažymėkite 
prie adreso “Perishable”; arba,

Weir, čermano National 
Steel korporacijos.

i • ''

,j Philip Murray šavo laiške

Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir Įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da<- 
men Avė,, Halsted St. iki 18-tos ir Bįue Island Avė. 
prie Leavitt Street.

WEST SIDE HOTEL
, WALTER 1JEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

ne kartą sumuša į dulkes daug 
visokių teorijų.

Reikia pasakyti, kad viskas 
labai gerai pavyko ir visi pa
sitenkinę skirstėsi.

--- Svečias.

TCALTER ALFREDDUyy
RONCLMAN. COOPEB.

AŠTUONI ANGLIJOS KABINETO NARIAI, KURIE
karalius nenutrauks santykių

ACM E PHOTO

ANGLIJOS KABINETO NARIAI

tarpe ir lietuviai. Pranešama, T: 
kad buzo apie 400 delegatų.

Suvažiavime; dalyvavo Van
A. Bittner, didžiųjų ėžerų dis- i gubernatoriams nurodo net 6 
Irikto plieno darbininkų orga- -----
nizavimo komiteto direktorius', 
ir Leo Kruzcki senas ir paty
rus unijų darbuotojas, kuris 
daug veikia' dėl organizavimo 
plieno industrijos darbininkų.

Chicagos fraternalistų suva
žiavimas pasisakė taip, kaip ir 
Pi^tsburgho:

1. Pasisakė prieš vadinamą
sias kompaničnas unijas ir už 
garantavimą civilių teisių dar
bininkams organizuotis į tokias 
unijas, kokias jie pasirenka.

2. Už įsteigimą pastovios or
ganizacijos, kuri butų žinoma 
kaip Fraternal Order’s Komi
tetas. Komitetas - visais gali
mais budais turėtų padėti plie
no darbininkams susiorgani
zuotu į industrinę uniją.

. 3. Atsišaukiama į visus plie
no darbininkus, kad jie stotų į 
Amalgamated Association of 
Tron, Steel and Tin Workers 
uniją-visuose plieno centruose 
ir kovotų “dėl didesnio atly
ginimo; trumpesnių darbo va
landų, mokamų atostogų, ben
drai būvio pagerinimo, saugu
mo .ir laisvės”.

4. Prašoma fraternalių orga
nizacijų laikraščių redaktorių, 
kad teiktų parhmą per savo 
laikraščių skiltis organizuoti 
plieno industrijos , darbininkus.

Taip pat nutarta, kad fra
ternalių organizacijų komiteto 
veikimas butų išvystytas ne 
tik Pittsburghe ir Chicagoj, 
bet visoje šalyje.

UNIVERSAL
SARDINKOS Alyvų aliejuje
UNIVERSAL

SELKIRK BARTLETT
GRUŠIOS 2
NATURE SWEĖT — 8 UNCIJŲ KENAI
ORANGE JUICE 3 už

Iškilmingą Atidarymą savo
NAUJO IR PADIDINTO GROŽIO SALONO

NUO LAPKR. 30 d. iki GRUODŽIO 5 d.
Dykai Dovanos Kasdien!

•r * *

Duodama Pasistiprinimai!
SPECIALIAI ATIDARYMO LAIKU ( .

$2.50 Century of Progresą $2-00
PERMANENT WAVE ')

$5.00

WOOD COAL

COAL &COKE

UNIVERSAL

3719 S. KEDZIE AVENUE 
GUA2ANTEED COAL

PHONE LAFAYETTE 3244
BONDED VVEIGHT

JŪSŲ ' 
PASINKIMUI

UNIVERSAL
MILKAS,

•

■

AUKŠTI 
KENAI

3

1
Už

9c
BORDENS ĖAGLE BRAND

MILKAS....... 18c
MILTAI
Ceresota

.........  5 sv.
24'/2 sv.

25c
99c

RAPINWAX
LUNCH PAPER

2rolės 15c
> • - f • '. ‘. / * , . Ja '

-

p1

1
L- : _

PAUL SCHULZE BISUIT CO.
GINGER SNAPS 15c
Tyru šokoladu dengti pak.
FIG BARS .. .. sv. 19c■■ «

KING PICK
MUSTARDA

TOYLAND 7 unc.
TUMBLERS ( wG
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2.00 
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Subscriptlon Ratea:
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Efitered aš Šecond Class Matter 
Manh 7th 1014 at thė Pošt Offtce

Diaakytae kalnai
Chlcagoje — paltu:

Metanti........... ............. _
Pusei metų ______
Trinta mėnesiams  
Dviem' mėnesiams--------
Vienam mėnesiui —__ ..

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija-------------------------  8c
Savaitei ---------------------------- — 18ė
Mėnesiui _. 75ė

Suvienytose Valstijose, ne Chieago}, 
pašte:

Metanui ~------------ —-----------$5.00
Pusei metų -—--------------------  2.75
Trims mėnesiams ______——• 1*50
Dviem mėnesiams — 1.00 
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir Mttir užsieniuose 
(Atpiginta)Marčh M UB79.

Tggtttt.Vt i! -------- ---------

Naujienoj Ciną kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė 173® S, Halsted SU Chieego, 
DL Telefonas Ganai 8500.
i,... '' ir* fe mfefeftAžvii ‘*111 Ali

Naujas “karo frontas
— h

Prie Ispanijos karo, Kinijos karo, Etiopijos karo ir 
gręsiančio visos Europos karo prisidėjo dar naujas 
tarptautinis konfliktas. Amerikos patriotai ėmė pyktis 
su Anglija — dėl amerikietės moters.

Nacionalinė Amerikanizacijos Lyga pasiuntė iš 
New Yorko telegramą Anglijos premjerui BaldwinUi, 
protestuodama prieš ministėrių kabinėto "kišimąsi” į 
karaliaus Edwardo "vedybų planus”.

Mat, sakoma, kad Anglijos karalius esąs įsimylėjęs 
į buvusią amerikietę p-ią Simpson, kuri neseniai išsi
skyrė su savo vyru. Kadangi ji yra "paprastos kilmės”, 
o ne mėlyno karališko kraujo, tai Anglijos valdžia ne
nori, kad karalius ją vestų. Aukštoji anglikonų bažny-. 
čios dvasiškija esanti tokioms vedyboms irgi priešinga, 
nes p-ia Simpsonienė jau yra nutraukusi dvejus mote
rystės ryšius.

Girdėt, kad dabar eina smarki kova tarpe karaliaus 
ir valdžios. Ministeriai grasina rezignuoti ir padaryti 
didelį skandalu, jeigu Edwardas neatsižadėsiąs savo, 
sumanymo vesti p-ią Simpsonienę. 0 apie karalių vieną 
dieną pranešama, kad jisai nepasiduosiąs valdžiai, kitą 
dieną •— kad jisai ketinąs atsižadėti sosto. \

Taigi paminėtoji Amerfkanižacijos Lyga įžiūrėjo 
šitoje kovoje tarp valdžios ir karaliaus įžeidimą Ame
rikos moterų garbei. Kodėl, girdi, amerikietė negali 
tikti už žmoną Anglijos karaliui?

Amerikos valdžia, kolkas, Anglijos valdžiai dar 
. protesto notos nepasiuntė.

Metams___ _ _____________ $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams „mttįįĮVAĮnė,,1,, 2.50 
Pinigus reikta siųsti pašto Money 

Orderiu kartų su užsakymu.
. ... ......... .............. f " I’................. . ...... .

n

fe

kad jisai ketinąs atsižadėti sosto.

Cripps’ą nupeikė lir Trade 
Union’ų Kongreso generalinis 
sekretorius, Sir Walter Citrine. 
Ji&ąi pareiškė, kad Cripps’ė 
žodžiai yra “žiopli ir neverti 
apšviesto žmogaus”. S?~ Walteę 
sako:

i V. ' • ■ ■ ;

“Negaliu to suprastų
“Jeigu norima sustiprinti 

musų priešų kampan!ją, tai 
nėra nieko geresnio, kaip ši
tokia kalba.

“Aš praleidau daug laiko, 
stengdamasis padėti Vokiete 
jos nacių aukoms ir paleng
vinti padėtį tų, kurie kenčia 
po diktatūros jungu Vokieti
joje, Austrijoje, Italijoje ir 
kitur.

“Bet jeigu mes šitaip kal
bėsime ir mokinsime žmonės, 
kad nėra pagrindinio skirtu
mo tarpe gyvenimo po nacių 
diktatūra ir gyvenimo dabar
tinėse musų sąlygose, tai — 
kai kurie iš mus turės pra
bilti griebti! budo.

“Juk tokios kalbos logika, 
veda prie to, kad mes nepri
valome nieko daryti Ispani
jos pAgelbūi.” 
šitas nemalonus ginčas Bri

tanijos Darbo partijoje kilo iš 
diskusijų dėl klausimo apie 
Anglijos ginklavimąsi. Sir Sta- 
fford Cripps, kaipo “radikališ- 
kas socialistas”, laikosi tos. 
nuomonės, kad darbininkai ne
privalo pritarti Anglijos gink
lavimuisi, nes tas ginklavimą
si stiprinus “Britanijos impe
rializmą”, SU kuriuo darbininkų 
klasė negalinti turėti nieko ben
dro.

Tačiau tuomet kyla klausi
mas: bet argi galima leisti, kad 
Anglija paliktų silpna, kuomet 
fašistiškos šalys, d ypatingai 
hitleriškoji Vokietija visomis 
jėgomis ginkluojasi? Juk tuo
met, kilus karui, Vokietijos na
ciai Angliją sumuštų. Bet Sir 
Stafford į tai atsako: “Na, tai 
kas iš to? Tegu sumuša! Kai 
Britanijos imperializmas bus 
sumuštas, taįį, Brįtapijos darbo 
žmonėms "

kiau, kad Britanijos imperia
lizmas stos į fašistiškų vals
tybių pusę Europoje, ir kiek
vienas sustiprinimas s arba 
pagėlba mttsiį kapitalistams 
sustiprins darbininkų klasės 
priešus tarptautinėje klasių 
kovo j ė,*' kuri kasdien iškyla 
vis aiškiau tarptautinės poli
tikos paviršiuje.

“Vienintelis saugus kelias 
mūsų Darbininkų Judėjimui 
tai — parodyti, kad dabarti
nė valdžia nėra verta jokio 
pasitikėjimo, parodyti jos 
pro-fašistines tendencijas it, 
todėl, reikalingumą griež
čiausio pasipriešinimo visai 
jos politikai, ypatingai jos 
atsiginklavimui.”
Matote, skamba labai “revč- . 

liucioniškai”. Bet praktikoje 
toks nusistatymas atvestų prie 
fašizmo pergalės Eūrbppje.

Sir Stafford Cripps galvoja 
taip, kaip galvbjo pasaulio ka
rė metu Rūšijos bblševikai /(ir 
kai kurie sociaLrevoliucioniė- 
rių). Girdi, tegu Rusija pralai
mi karą — tuomet Rusijoje 
kils revoliucija prieš carizmą. 
Bet jie užmiršo pagalvoti apie 
tai, kas bus, kad karą laimės 
kiaizeriškoji Vokietija. Jei ne 
Amerikos pagėlba Santarvei, 
tai kaizeris būtų karą laimėjęs 
—it šiandie Rusija būtų kai
zerio provinčija.

TYSLIAVOS “ISTORIJA”

Kova dėl demokratijos
CRIPPS’O ŽODŽIAI

Jo istorija sako, kad Wilso-i 
nas buvo išrinktai prezidentu 
(antram (terminui) 1917 m., 
kuomet Visi žino, kad Visuotini 
balsavimai prezidento rinki
muose ■ įvyko 191 Gį įtiktais.

Ir ktaip pat visi žino, kad
Amerika paskelbė karą ne tais Labai gaila, kad 
pačiais metais, kai Wilsonas 
buvo išrinktas, bet sekančiais 
rtietais.

I mI Mlimiii^aii «ir ..||| Į.M....... ... ....... į,... į,

1M. ZOŠČENKO

Sentimentališkas Pasakojimas 
—r——-■*—f,r--■ į,, „„ -n, į,-- „ ..--.įį n - M p , 

bėjo merginai apie kino. Jis 
tik nenorėjo tuo metu gadinti 
sau kraują ir galvoti apie tai, 
kur jis galėtų pasiskolinti tą 
menkutę sumą pinigų. Jis nu
tarė tą problemą išspręsti na
mie. Bet štai jis apie dvejetą 
valandų jau drybso, kaip ko
kis paskutinis kales vaikas, ir 
nieko nedaro, kad sustiprintų 
jo ekonomišką būklę. Per daug 
jau? svajonėse paskendo, kiau
ra galva!

Sergejus Petrovičius be švar- 
ko, vienmarškinis, įbėgo į kai
myno kambarį. Jis norėjo pa
siskolinti kiek pinigų iš sačų 
kaimyno, su kuriuo jis vis dėl- x i 
to palaike gana draugiškus ry- \ 
šius.

Vienok kaimynas pareiškė, 
jog šiandien jis nieku gyvu 
negalįs skolinti. Jis visai pa
sitikįs Sergejaus PetroViČiaus * 
(geromis . intencijomis grąžinti 
paskolą, bet, labai gaila, jis 
pats tik keturias dešimt ka
peikų teturįs. O be to, ir tos 
kelios kapeikos šiandien jam 
būtinai esančios reikalingos. 
Pagaliau, iš viso jis mažai kam 
esąs linkęs pinigus skolinti, 
kadangi tai esą rizikinga ir iš 
dalies neišmintinga.

Sergejus Petrovičius nubė
go į virtuvę. Jis pradėjo mal
dauti, kad šeimininkė ištrauktų
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(Tęsinys)
L autorius 

mažai temylėjo moteris. Au
torius dagi negali atsiminti — 
ar bučiavo jį nors kartą roža- 
vai apšviestoje vietoje.-------- --------- vai apšviestoje vietoje. Tuf 

Nelaimingai baigėsi būt, kad ne. Autorius buvo vi- 

kivirčas
TAURAUG&—Šilalės, TaU- 

raugės apskr. gyventojos S t. 
Geruliehės vyras prieš kurį lai
ką išvyko į Pietų Ameriką ir 
su žmona jokių santykių nepa-

Juozas Tysliava dažnai mėgs
ta kalbėti api.e dalykus, apie 
kuriuos jisai neturi nė paviršu
tiniškos nuovokos. Taip,, pernai 
metais jisai daug rašė apie 
SLA. finansus, nieko apie juos 
neišmanydamas. Dabar jisai 
aiškina “Vienybės” skaityto
jams Amerikos Jungtinių Vals
tybių istorija. Sako:

'“Juk apie prezidentą Wil- 
soną taįį> pat buvo sakoma:

“ ^Jleįept us būt of War’.
“Galima sakyti, kad jis tik 

dėl .to ij& puvo išrinktas. Jį 
x išriųko į metais^ lapkri-

*’ ' ‘ ’ o jau tų pačiųčio mėnesi, o jau tų pačių 
metų, b’dlamjžio 7 dieną, ly
giai pp penkių mėnesių, 
JungtinJungtinčjS Amerikos Valsty
bės paskelbė karą Vokieti
jai...” ’
Pagal Tysliavos kalendorių

su žmona jokių santykių 
laikės.

Pernai rugpiučio mėn, 
nakties metu Baikštys 
nešinas' Šatėj ęs pas Gėrulienės I 
huomininikę Timinskienę ir 
kvietęs ją eiti neva karvelių 
gaudyti, tačiau iš tikrųjų 
Baikštys norėjęs patekti į Ge- 
rulienės butą. Išgirdę balado- 
jantis, o gal Baikštį pastebė-1 
ję išėjo iš savo buto Gerulie- 
nė lazda, o Juška geležine ka- 
čerga nešini ir čia susitiko 
Baikštį. Juška nors ir vienran
kis, bet taip smarkiai kačerga! 
smogė Baikščiui į galvą, kad 
tas vietoje krito. Paaiškėjo, 
Juška permušė Baikščio gal
vos kaulą, nuo ko tas vos gy
vas išliko.

Šiaulių apyg. teismas Juš
ką nubaudė 4 met., o Gerulie- 
nę IVž metų sunk, darbų kalė
jimo.

šiomis dienomis toji byla 
buvo sprendžiama apėl. rū
muose. Teisiamuosius gynė I 
adv. Ad. Kaminskas.

Teismui Baikštys pareiškė, 
kad jis Gerulienę laikąs savo 
žmoną ir prašė leisti jai dova
noti už jo sumušimą.

Ed., Juška taip pat visą kal
tę priėmė ant savęs ir sako, 
kad jo busimoji žmona esanti, 
nekdlta:*' ” u> '1 A

Apėl. rūmai Juškai bausmę 
sumažno ligi met. kalėjimo, 
o Gerulienę išteisino.

24 d. 
lazda

sai jaunas tais audringais re<- 
voliucijos metais, kada iš vir 
so jokios šviesos nebuvo, jeigu 
neskaityti saulės spindulių. Ir 
žmonės tais laikais Valgė avi
žas. Tas maistas rupus, ark
linis. Jis negimdo prašmatnių 
romantiškų 
rožiaspalvių 
Si.

Bet visa
muoja autoriaus ir nesumaži
na jame budrios meilės gyve
nimui bei samprotavimo, kad 
meilė, visai galimas daiktas, 
yra labai p’ritraUklu’s užsiėmi
mas.

Sergejus Petrovičius Petu- 
choVas, nors buvo ir jaunesnis 
nekaip autorius, bet ir pas jįl 

Į buvo tokios pat mintys ir to
kie pat samprotavimai gyvens

imo ir meilės atžvilgiu. Jis taip 
[pat suprato gyvenimą, kaip jį 
| supranta patyrimo pamokytas 
autorius.

Ir štai tą reikšmingą dieną, 
| tą skaistų sekmadienį, Serge
jus Petrovičius sočiai pavalgęs 
apie pusantros valandos tysojo 
lovoje, pasinerdamas tose sald

susijaudinimų bei 
lektarnų ilgėjimo*

tai perdaug neką

VI

Gindamas savo kalbą, kurią 
Sir Stafford Cripps pasakė 
Stockporte, municipalinių rin
kimų kampanijos metu, jisai 
parašė Darbo partijos organui’ 
“Daily Herald” laišką, kuriame i būna penkiais mėnesiais kėliau, Fisk gatvių, krito negyvas Her- 
tarp kitko jisai sako:

Krito Negyvas
Commonweąlth Edison' Com-

išeina, kad balandžio menesis pany dirbtuvėje, prie 24-tos iri

\l negu tų pačių metų lapkričio man Stiles, 1717 N. Narragan* 
“Kasdien darosi vis aiš- menesis. sett avenue.
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žiose meiliškose svajonėse. Jis ii iš bėdos. Vienok šeimininkė 
galvojo apie meilišką nuotykį, 
kurio užuomazga jau buvo jau
čiama. Ir galvojo apie tuos iš
mintingus, linksmus įr ener
giškus žodžius, kuriuos jis šį 
rytą kalbėjo merginai. Ir dar 
galvojo apie tai, kad meilė la
bai ir labai gali paįvairinti jo 
nuobodų vienišiaus gyvenimą.

Sergejus Petrovičius ištiesė 
kojas ir padėjo jas ant loVbiį 
Paskui« jis”: nekantraudamas 
pradėjo skaičiuoti, kiek, paga
liau, laiko liko iki paskirtos 
valandos. Vadinasi, iki septin
tos valandos vakaro, kada jis 
su savo panele sėdės kino tea
tre ir, akompanuojant pianino 
triukšmingai muzikai bei apa
rato traškėjimui, tyliu ir ener
gišku šnibždėjimu pasakos jai 
apie tuos nepaprastus jausmus, 
kurie jį dabar pradėjo kamuo
ti.

Tik antra valanda užstojo.
— Beveik šešios valandos 

laukti!

labai sausai ir griežtai atsisa
kė, pareikšdama, kad ji pati 
vos-ne-vos galus su galais su
vedanti ir kad ji rinkoje dar 
nenusipirkusi tokios mašinos, 
kuri darytų červoncus ir dvie
jų grivenų monetas.

Sergejus Petrovičius pusėti
nai nusiminęs ir dagi kiek su
sijaudinęs grįžo į sąvo kam
barį iį» atsigulė j Jovąt Jis ptfa- 

i, kas 
galėtų jį praturtinti. Iš viso 
jam tik visai menkutė suma 
tėra reikalinga, — kad kokios, 
ir su septyniomis grivenomis 
galėtų apsieiti.

Pas Sergejų PetroVičių buvo 
toks didelis troškimas gaUti 
tuos pinigus, kad vienu mo
mentu jis pajuto, jog laiko 
rankoje dvi dvigrivenas ir vie
ną griveną.

Ramiai ir šaltai galvodamas, 
Sergejus PettoViČitis perkratė 
savo mintyse visus pažįstamus 
ir priėjo išvadą, kad ir dide
liais savo maldavimais jis ne
galės iš jų iškaulyti reikalin
gos paskolos. Atrodė, jog tai 
bus tik tuščios pastangos.

Tąsyk Sergejus Petrovičius 
ėmė galvoti, kaip kitonišku 
bodu iš tos tikrai nemalonios 
būklės butų galima išsisukti. 
Gal būt ką nors galima par
duoti.

Taip, žinoma, parduoti.
Tąsįyjk Sergejus Petrovičius

t

tatai

TT

Vis menkniekiai
Negali juk jis

Apžvalga
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CRIPPS’O PAREIŠKIMAI IŠ 
ŠAUKĖ BARNIUS DARBO

PARTIJOJE

“Naujienose” jau Mvo rašy
ta, kad vienas “kairiųjų” Bri
tanijos Darbo partijos veikėjų, 
Sir Stafford Cripps, viešoje'teikdamas gerų argūmentų jos

a.

Ispanijos delegacijos narys, p-ia Isabella de Pa
lenda, vakar kalbėjo ant greitųjų surengtuose pietuo
se, viename ChicAgos restorane. Keliems šimtams entu
ziastiškų čikagiečių, kurie pasitiko svečius iš tolimojo 
Madrido, ta garbinga Ispanijos moteris pareiškė:

"Šiandie kova Ispanijoje eina dėl demokratijos 
apgynimo.

"Ispanijos t respublikos priešai skelbia, kad te
nai kariauja fašizmas su komunizmu. Bet tai ne 
tiesa. Fašistai dabar viską vadina ‘komunizmu’ 
kas yra priešinga jų politikai.

"Ispanijos teisėtoji valdžia ir žmonės gina de
mokratinę tvarką, kuri buvo įsteigta 19'31 m. Prieš 
ją pakėlė ginklą ne Ispanijos žmonės, bet ateiviai 
— svetimtaučių legionas iš Maroko, vadovaujamas 
gen. Franco ir kitų militaristų. ’ .

. "Tai ne. pilietinis karas tikrąja to žodžio pras- 
. me, bet svetimų šalių invazija prieš Ispanijos de
mokratiją, )

"Fašistų ginklai gali Ispanijos žmones išnai
kinti, bet svetimas jungas Ispanijos žmonėms ne
bus uždėtas. Kol' Ispanijoje yra vyrų ir moterų — 
net vaikų, kurie gali laikyti rankoje ginklą, nerei
kia nustoti vilties, kad demokratija laimės!”

' P-ia De Palenda vartoja gražią anglišką kalbą. 
Kartu su ja už stalo sėdėjo kiti du Ispanijos delegaci
jos nariai: mažas senyvas žmogelis, juodu švarku ir at
bula apykakle — kunigas Luis Sarasola; ir Ispanijos 
kairiųjų respublikonų partijos pirmininkas, Marcelino 
Domingo— irgi apie 50 metų amžiaus žmogus.

Šį vakarą jie visi trys kalbės Chicagos Coliseum’e.

žmonėms nebūtų jokio nuosto
lio, jeigu fašistiška Vokietija 
sumuštų britų “imperializmų”.

šitie Cripps’o žodžiai iššaukė 
aštrius barnius Darbo Partijo
je. Partijos vadas Hugh Dalton 
išreiškė papeikimų kalbėtojui. 
Kitas darbiečių lyderis, parla
mento atstovas Thomas Johns- 
ton, įspėjo Cripps’ą, kad tokio
mis savo kalbomis jisai padarė 
daug žalos Darbo partijai, su-

šešios
- murmėjo musų ne

rimstantis herojus.
Bet staiga, tarsi akis išde< 

gęs, jis pašoko iš lovos ir pra
dėjo dideliais žingsniais vaikš
čioti po kambarį. Tuo pačiu; 
metu jis keiksnojo ir spardė 
baldus, kurie painiojosi po jo 
kojomis.

Iš tiesų! Ko jis čia drybso 
lyg koks kalės vaikas? Reikia 
kaip galima greičiau veikti!

Sergejus Petrovičius tuo me
tu, kaip yra sakoma, nebuvo 
pinigingas. Gauta prieš savai
tę alga jau seniai buvo ištei
sta visokiems reikalams ir rei
kaliukams. Pas jį dabar kiše
nėje buvo keturioę kapeikos 
variniais ir vienas. £rijų kapei
kų vertės pašto ženklas.

Sergejus Petrovičius 
labai aštriai pajuto, kai kal-

stalą, skrynią. Nėra. Tfesiog 
nieko nėra, 
ir skarmalai.
parduoti paskutinę drabužių ei
lę arba šeimininko rakandus, 
štai gal bus galima senus ba
tus parduoti. Bet kiek už juos 
gausi?

(Bus daugiau)

(Iškfrpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sadatysit 
gražų eilių tinkini).

Po Eilutę Kasdien 1
... ...  .... ............... . _ ............ . . . . : *

Aušta Rytas.
Aušta rytas — dega saulė; 
sklysta debesys, rukai; 
skamba šilas—paukščiai gieda; 
darbu džiaugiasi laukai.

Per krutinę meilė plaukia, 
plaukia norai ir viltis, 
ir visas mintis masina 
auksu puošiamas rytys l 

Aštrys norai nebelanko, 
kur pažiūri — vien draugai, 
ir patsai tiki be žado, 
kad taip bus ilgai, ilgai



$500,000 NUĖJO SU DŪMAIS
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LIFEBUOY” MUILAS

PIRK NUO

MM i

pareiškę, MM*

Moterų Lyga Ren
gia Bazarų Univer
siteto Kamb. Naudai

VISKAM YRA 
PRIEŽASTYS

tokia begaline 
maisto kratA-

vakar
Mari-

24% Sv. 
maiš. •

Cliica- 
North 

to aid

Pasirodo, Kad Geras 
Tėvas Nevisuomet 
Yra Geras Vyras

Vakar Nutraukė Lėk 
tuvy- Komunikacija 10% uncijų 

fcenai

nz-itsi v

vakaž*?. Į- 
su prakalbiį

jue>r 
*n-iev,

Chrcagos Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga rengia bazarų, 
kurio pelnų skiria Pittsburg- 
fro Universiteto Lietuvių Kam
bario naudai .

5 diena, šeštadie

kad jiems yra svarbu užgin
čyti melus, kuriuos apie su
kilimų Ispanijoje platina fa 
šistai ir jiems panašus žino 
nes.

Kalbėdami ar skaitydami 
apie kokį. įvykį visuomet pri
einame šiokios ar tokios išva- 
do& Tačiau labai dažnai atsi-

Rinktinio derliaus laba* 
kas padaro OldGolds eiga* 
retus labiatustišvelftinfais, o 
2 eilės cellophane juos pa* 
laiko visuomet dirbtuvės 
šviežume.

*3*98aukšč.
VĖLIAUSI STWĄI 
NAUJAUSIA TVERYBA 
DIDIS PASIRINKIMAS

Žmona paėmė divorsą, bet 
jam pavedč vaikų auklėjimų

Abu darbininkai buvo leng
vai sužeisti. Jų pavardes šią 
žinių .rašant, dar nėra žino- 
mos.x

KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 
Vyrams, Moterims ir Kūdikiams 
X-RAY PRITAIKYMAS IR PATARIMAS DYKAI

/chicagietis
H. Douglas. 

rūpinasi

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAT

Vai. t 8 :30 iki 8:30 V.VftK.
TEL. HARRISON 0761

Prieš Gokiblatt krautuvę (pirma 
D avis)—2nd floof.

VYRAI! jei jus ieškot 
extra platumo batų ir 
jei jūsų kojos siauros, 
aš galiu pritaikyti už $2.95 ir aukšč.

Tarime Florsheim di
džiausi South Sideje

Staką.

padare 
saliamoniškų nuospren-

— jam 
kadangi 

tai lai auklėja

Ant Vieno Pasileido 
Vanduo, Ant Kito — 

Tankas

Bažaras prasidės rytoj ir tę
sis iki sekmadienio vakaro. 
Jis įvyks Sandaros svetainėje, 
*814 West 33rd Street.

Pradžia yra antra vai. po 
pietų.

Aukas ar doyąnas. galinia 
siųsti pirmininkei, M./ Zolpie- 
nei, kurios adresas yra 3562 
South Halsted street, arba at
sinešti tiesiai į bazarų.

Vakar beveik per visų die
nų buvo sustabdytas susieki
mas lėktuvais. Per vakarinių 
valstijų plotų visur siautė mig
los. žemę buvo užgulę tiršti

BRIGHTON PARK. — Lap
kričio 21 dienų p. Popeli, 4358 
So. Maplewood avenue, tavern 
biznierius, išvažiavo j. Lorettų, 
Wfs., medžioti. Medžioklėj jis 
buvo* tiek laimingas, kad nušo
vė didėlį briedį 200 svarų sun
kumo.

Gruod
nio vakare, p. Wm. Popeli ren
gia veltui briedžio užkandžių 
parę. Kurie norite pavalgyti 
briedienos, neužmirškite užeiti 
į aukščiau minėtų vietų šešta
dienį, gruodžio 5 dienų. Bus 
briedienos puota.

— Senas Petras.

Prie Archer ir Meade avė., 
randasi Chicago & Alton gelž- 
kėlių linijos “yardai”. Ten sto
vėjo iškeltas ore 100,000 ga
lionų vandens tankas.

Vakar tankas lūžo. Jame bu* 
vęs vanduo išsiliejo ant vieno 
darbininko, o ant kito nukrito 
tanko laužas.

Teisėjas Finnėgan 
davė divorsų Mrs. A 
janski, o jos vyrui pavedė du 
vaikus auklėti. 1

Marjanskienė, gyvenanti ad
resu 
skundėsi teismui, kad Marjan- 
ski yra geras tėvas, bet kaipo 
vyras— niekai.

f Laiks nuo laiko jų ir ap
mušdavo ir iškoliodavo.

Moteriškės liudymais pasi
remdamas, teisėjas 
savo 

’dį. Jei negeras vyras 
nereikia žmonos, o 
jis geras tėvas 
vaikus.

Šįvakar Kalbės Coliseume; Chicago Sve 
čius Iškilmingai Sutiko

yra visuomet 
reguliariai Naujie- 

Kas yra didelė pagalba

ISABELLA DE PALENCIA, 
Ispanijos respublikos Flstovė, 
kuri vakar pareiškė, kad Is
panijos žmones kovos už de
mokratijų kol bus gyvi.

Vakar Chicagon atvyko trys 
Ispanijos respublikos atstovai.

Jie yra Isabella de Palen
da, Luis Sarasola ir Marcelino 
Domingo.

Atvykę Amerikon Ispanijos 
liaudies vardu, jie važinėja po 
didesnius miestus su prakal
bomis.

šįvakar jie kalbės į chica- 
giečius. Vietos sutikimo komi
tetas pasamdė tam tikslui di
džiulę Coliseum salę, prie 15 
ir Wabash gatvių.

Astovai atvyko 12-tų valan
dų dienų iš Milwauk,ec, Wi$- 
consin. Union stotyje juos su
tiko didelė delegacija Chica- 
gos laisvųjų organizacijų na
rių ir pritarėjų. .

Moterų sutikimo komitetas 
•surengė svečiams pietus. Jie 
įvyko Harvey restaurante, prie 
Jackson ir Michigan gatvių 
kampo, pirmų Valandų po 
pietų.

Per pietus buvo pašaukta 
kalbėti Seniora Isabella de 
Palencia- Ji yra dailininkė, 
rašytoja ir žymi socialistų vei
kėja. Ji pareiškė, kad kova 
už demokratijų Ispanijoje su
stos tik tada, kada visi žmo
nes bus išžudyti. Ispanijos 
liaudis nepasiduos fašistams ir 
kovos iki galo.

Atstovas Luis Sarasola yra 
katalikų kunigas, fCanciško- 
nas ir mokslininkas.

Marcelino Domingo yra da
bartinis Ispanijos respubliko
nų partijos pirmininkas. Pas
kutiniu laiku jis užėmė švieti
mo ministerio vietų

Atvykdami jįe

Prakalbos Coliseume prasi 
dės 8-tų valandų 
žanga yra 25c, o 
plakatu, —15.

Pirmininkaus 
profesorius Paul 
Prakalbomis 
gos skyrius komiteto 
American Committee 
Spanish Democracy.

Laike prakalbų bus renka 
mos aukos maisto, vaistų, nu 
pirkimui lojalistams sužeistų 
jų prižiūrėjimo reikalams.

PANCIAKes
MADNIO& E
grynas .ŠILKAS    **

' Pirma Rųšis

vsmavšioš spalvos

LIKUČIAI GATVIAKARIŲ STOTIES OAK PARKE, KUR TREČIADIENI kilo 
gairas. Sudegė stotis, 42 gatviakariai ir daugybė įrengimų. Nuostoliai siekia 
$500,000. TRIBŪNE PHOTO

TOMATO JUICE

Tuzinas 

... 4 sv.

išpardavimai 
skelbiami
nose. 
šeimininkėms, nes tie skelbi
mai padeda namuose susidaryti 
pirkimo planus.

Gi paturėjus į šios dienos 
skelbimų kiek vienas gali įsi- 

tinka, kad tos išvados priėję, tikinti tuo nepaprastu pato* 
visai pamirštame pačias prie- gutthU ir ekonomija, kokia tei- 
žastis arba aplinkybes. Tad, kia toksai 
šiuo sykiu apie 
besime.

! Kodėl šiandien 
Midwest Stores 
tuvių lankytojų skaitlinė, kai 
Čia pat daugybė įvairiausių 
krautuvių? Visgi, reikia pri- 
pažinti, kad tas įvykis nėra pa- 
sireiškęš taip sau atsitiktinai. 
Jen šeimininkės praeidamos 
visų eilę tam tikrų krautuvių 
perkasi prekes šioje organiza
cijoje, tai čia jau ne Jie prie
žasties. štai jos;.

Pirmiausiai, Midwest yra 
vedantas individualiai. Pirkė

jai mėgsta geriau pirkti ten, 
kur veda patsai saVininkaš, 
nes toksai patarnavimas yra 
draugiškesnis ir patys reikala
vimai asmeniai ir geriau iŠ* 
pildomi.

Kitas dalykas. Savininkai šių 
krautuvių yra pilnai patyrę. 
Daugelis iš jų prekyboj dau
giau .kaip penkiolikų metų. Jie 
yra pilnai susipažinę su prekių 
rūšimi, kaip jas užlaikyti ir 
visuomet būti kainų ir rinkos 
sąlygų sargyboje.)

Trečia priežastis tai ta, kad 
visi Midwest Stores priklauso 
prie didžiulės kooperatyvės 
orgahižacijos, kuri savo keliu 
valdo didelius Urmo sandėlius. 
O nauda iš to žinoma, visiems. 
Viskas perkama po daug ir už
tai kainos yra žemesnės.

Ketvirta priežastis^ kad visi dunių debesys

s į ■vase*, eJ «&ljt e®
CA.ta&tXUUr~
CCWT

ME9C2,

“MIDWĖST” PUIKIOS KOKYBĖS
QRllll$nQ TOMATO O R

UflIUDUO VEGETABLE
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“t 
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Pritaikymas absdlitt- 
čiai garantuotas.

. Skaudamosi laMOiSrfKor-* 
nai. naujikauliai, su* 

' kitėjimai, kulnų / su
tinimas trugdo ! vaikš
čiojimą. Ateikit < pas 

M Shapjiro kojų pagal
bos. Turime gražiąu- 

fsiiĮ 'moterims batelių 
nuo i $2.t95 ^ki $10.00

■ Turime visų mierų: ir 
platumo*

ATDARA VAKARAIS DĖL TAMSTOS PATOGUMO

BERNICE DRESS & LINSERIE SHOPPE
I ’ . -s v V* .■■ ‘

3487 SO. HALSTED STREET
-..............  - „ M...................................... feMM

Ispanijos Respublikos 
Atstovai Chicagoje

MKII1IM1—i»-||Iiii>i<WM

Nušovė briedi, vai 
sins svečius

NAUJOS ŽEMOS KAINOS!
KRAUTUVĖSE 

Sukatoj, Gruodžio 4 ir 5

................. ....  . i <11.1111 MMWHI|IMMWm^y>lWllHII 

f............................................ 1 OlOM'T

Oc: rr Mtecae ■Aifsttai g

MIDWEST STORES 
Išpardavimas! Pėtnyčioj

^iimVEsr’ ¥uikiXio^io« kokybės

MILTAI

“INDORSED” FRANKFURTS -......
LONG BOLOGNA DEŠRA .............
r »» A M’ŽT A T “SUNKIST” NAVEL VKA1NZ1A1 LABAI DIDELI

JONATHAN OBUOLIAI ...................
EMPEROR GRAPES Raudoni ........

RID1KIŲLIAI
PUIKUS RIDIKIULIAI 

suEmes $4
ODOS

u. • ir aukšč.
VISOSE SPALVOSE

TEXAS GRAPEFRUIT 4 UŽ JSį
CALIFORNIA CELERY ...........   2 pund. 110
IVORY MUILAS svečių dydžio 3 už 13c
‘^SPRY” Shortening 23c 3 ^ 63c 
“RINSO” 2 maži 15c dideli pak, 19c

3 už 17^
LUX” MUILAS .......     4 už 23įį
‘LUX” FLAKES maži 9c dideli pak, 21c

wts pigiAu

ĮįHĘRSIIEY’S” COGOA
“FOTTT tyrus ečg

a NOODLES 5 uncijų pakeliai vv

“Midwest” De Luxe KAVA .................  sv. kenas 25<
“ARGO” GLOSS STARCH ..........  sv- pak. 2 už 17<
TJV^TAT ‘'TASTEWELL” Rfi
ŽESTA KIETA ŠALAMl’DEŠRA ..................... sv.

GREEN BEANS C»t Rūšies. No. 2 ken.1

“MIDWEST” PUIKIOS KOKYBĖS 1
CHILE CON CARNE ..... .............................................. .

rovZtfSO “TASTEWELL” CALIFORNIJOS diddi f *9
K I CiLb RIEKUTĖS AR PUSĖS_____________ 2% ken. I « W

“Midwest” GRAPE JAM ..... ........... .1. sv. džiaras 15^
--------------------------  — ■ o   .   >mi—a - ——

“Huskies” Whole Wheat FLAKES 2 pak._23<
kelias 13£

siia i>mt irs
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

J
OF

iH; oi - :



KAS DARYTI SU ELEVEITERIAIS?

-Niekutis

Nepavyko apiplėšti

Garsinkitės “N-nose

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• RADIOS

RESTAURANTAIMID CITY COAL COPIRK SAU
MID

ILaidotuvių Direktoriailaukšč,

KULNYS...NAUJI BATELIAI

Divorsinems idomu

Mieros

5 iki 12

aukšč

Reikalaukite DEGTINES

4148 Archer Avenue

DIDŽIOJI
DOVANA

C APRINKITE? 
NAUJIENOSE

Analizuoja Dviejų 
Nusinuodijusių Brid- 
geportiečių Pilvus

DOVANOS, PRO
GA VISIEMS

nuginčija 
Insullienes 

vertos šito- 
turtingiau- 

dienose, o 
vargiai šie-

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Nemažai “aklų kiaulių” užlai 
ko ir lietuviai. Keli dėl to bu 
vo papuolę j teismo rankas. Kc 
Ii sumokėjo ir pabaudų.

Ir advokatai važinė 
ja girti: suimtas

5017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

H H *111111131Į
■■

BATAI VAIKAMS
Geriausi POLL PARROT 

Žemomis kainomis

$200 
PINIGAIS 

DYKAI

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

► AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

BRANGENYBES— 
JEWELRY

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam , nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume.

“Akla Kiaulė” yra vieta, kur 
slaptai pardavinėjami alkoholi
niai gėrimai. Nors prohibicija 
yra panaikinta, bet tokių vietų 
Chicagoje yra didelis skaičius.

Kaip, žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.

$2,500, 
pagalios $4,-

džiurės
įvyksiąs atei-

$5.50
5.25
4.50

Vakar buvo suimtas 21 me
tų jaunuolis, WiBiam Burta, 
1338 Dickson street. Jis prisi
pažino policijai, kad paskuti
niu laiku, apipiešė 18 moteriš
kių, atimdamas iš jų ridikiu- 
lius. Jis buvo suimtas vogtam 
automobilyje prie Melrose ir 
Hoyne (gatvių.

visi ir visados Šaluta-
Pašaukite telefonu

Savininkai
HALSTED STREET 

Vardu 01.37.

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

• BEAUTY SKOPS 
—Grožio Salonai

CONRAD AS
PHOTOGRAFAS 

420 Weat 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gi 
dovanų. Modernišku Vestuvių Pi 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. En*lewood 5883—5840

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

Buvęs Elektros Magnatas ir 
graži graike pasirašė 

paliaubas
Jaunuolis prisipaži 
no pavogęs 18 ridi 

kiulitj

su 90 dienų garantija. Pirm 
pirkaite karų kitur, atsilan- 

i, nesigailėsit. Mažas 
i, likusi lengvomis išly- 

Pašaukit mus, mes pade- 
jums musų puikius

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto mfr- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
pataiso automobilius. '

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Geo. P. Cunningham
DISTRIBUTORIUS

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių 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 jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Santilli užlaikė “aklų kiaulę” 
adresu . 1322 Wolfram street. 
Įstaigoje buvo suimti astuoni 
kostumeriai, bet teismas juos 
paleido. ,

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

FORT DEARBORN TAVERN 
Visas valgis už 25c nuo 11 A. M 

iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 
prie valgio.

3464 SO. LITUANICA AVĖ. 
Tel. Boulevard 6541.

POPSIE’S TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Prieš didžiuosius Stock Yardų var
tus. Skanus gėrimai ir užkandžiai 

visados.
Užkviečia atsilankyti:

A. K. MASIULIS, ' 
JOHN NOMENAS 
4171 SO. 1______

Insultas Ir Graikė 
Helene Coyimzoglu 

Susitaikė

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory 9670.

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

kui vienus metus kalėti už 
pasikėsinimų su ginklu, bet jo 
advko^tas paprašė 
teismo, kuris 
nantį mėnesį.

Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI 
CITY SPECIALYBĖ

LUMP or EGG .......................
MINE RUN ...... ........................
SCREENINGS .......................
Sales taksai extra—vieno tono 

sakymas 50c extra.
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

iš East Saint Louis Thanks- 
giving dienos šventėms.

Kartu su broliu Grigaiti ji 
suvalgė pietus* Tarp valgių 
buvo marinuoti grybai.*

Sekančių dienų abu smar
kiai susirgo ir netrukus mirė.

Vakar našlė Anna Grigat 
ir vyrų ir jo seserį palaidojo 
vietos Bethany kapinėse. Pa
maldos įvyko Ziono Evange
likų liuteronų ' bažnyčioje, ties 
2225 Cermak Road.

Kokie yra pilvų analize re
zultatai, koronerio raštinė 
dar nepaskelbė: Analizų daro 
Dr. Hąrry C. Harrin.

A. Grigatienė sako, kad ji 
grybus surinko Indiana vals
tijoje, tik trumpų laikų at
gal. Ji liudijo kordneriui, kad 
ir j b valgė tų grybų, bet sir
gti .jai neteko.

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liquor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas {vairiausios rūšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerų degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav.
10314 So. Michigan Avė.

' Tel. Commodore 1946

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentižld gydytojai, o ne stu 

dentai, teikia patarnavimų. 
Išima “

priskiria 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslšs 
gydymas Įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzle Avenue 

TeL Lavmdaie 5727.

Praeitų šeštadienį, lapkri
čio 28 d., naktį prieš uždarant 
Happy Hour tavernų, 2906 S. 
Union avė., įšoko į vidų apsi- 
maskavęs veidų ir su ' ginklu 
rankoje jaunas plėšikas. Plė
šikui pareiškus,, kad jis daro 
holdapų, buvusieji tavernoje 
ir j du ant drąsos įsimetę, Joe 
Katauskas, Frank Asauskas ir 
Charles Lukas staiga puolė jį 
suimti. Plėšikas spruko at
gal pro duris lauk, bet buvo 
nutvertas šaligatvy ir priduo
tas policijai.

Ketvirtadieny, gruodžio 3 d., 
įvyko teismas kriminaliniame 
teisme prie 26th ' st. ir Cali- 
fornia avė., kuriame buvo pa
šaukta liudyti ir tavernos sa
vininkė Mrs. Shurnas. Teisė
jas paskyręs bausmę plėši-

i šokiai.
1. vakare.

perkant
75c, prie

Daug tokių įstaigų užlaiko 
lietuviai

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimai auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių.

Policija areštavo ir patrau
kė teisman advokatų Josef L. 
Hekteon, 900 North Michigan 
avenue. Kaltina, kad jisai va
žiavo automobiliu ir buvo pu
sėtinai girtas.

AUTOMOBILIAI
Mes turime didelį pasirinkimų 

naujai atgautų kari), bile kuris juo
delis; 
negu 
kykit pas mus 
įmokėjimas, I " 
gomis. 
monstruosime 
karus.
RAY TITUS MOTOR.SALES 

Tel. Longbeąch 2929 
5710 Broadway.

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

Turinys: Vaclovo Bielskio atmini
mai—St. Kairys.

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

Vaclovų Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas. *
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaifė.

Istorinė žmoniškumų etikos ir 
teisės evoliucija—Prof. Leonas.

Pavasaris — A. Pavilionis. 
Apie kritikų — J. Radzvilas. ' 
ir kiti straipsniai.

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

TVIRTOS ODOS BATAI. PAKANKAMAI STYLIŲ 
JUODI AR RUDI . . . KID, SUĖDĖ, AR CALF.

PIRKIT DABAR IR ĮSIGtKIT PROGĄ LAIMĖTI.

Jauna dainininkė Stella 
Rimkaitė, kuri yra viena iš 
solisčių “PIRMYN” choro ope- 
Tetėje, “ORO BANGOMIS..

Choras vaidins veikalų šeš
tadienį po pietų, Chicagos So- 
kolų svetainėje, adresu, 2343 
South Halsted Stret.

Po operetės įvyks 
Pradžia yra 4:30 vai 
Įžanga — 60 centų, 
bilietus iš anksto, 
durų*

Akiniai ant Kredito
$1.00 ĮMOKĖTI

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

Tel. Varde 3565 
Visą darbų garantuoja 

Lensus dublikuoja-freimus pataiso

Už “Aklų Kiaulių” užlaikymų 
— $200 bausmės;

Vakar teisėjas* nuteisė vienų 
Emil Santilli sumokėti tokių 
pinigų suma,.arba eiti kalėjį- 
man.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS 

WOODSTOCK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai 7E
ir kiti bargenai ........... fcw« I w

Mlb CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE

943 W. Mųdison St. Haymarket 0834

BRIDGEPORT. — Miesto 
daktarai vakar analizavo pil
vus vieno vietos gyventojo ir 
viešnios, kurie mirė užsinuo
diję buk tai grybais.

Jie yra Carl Grigat, 43 me
tų, 731 West 36th street, ir jo 
sesuo, Mrs. Elsie Miller, 41.

Millerienė atvyko Chicagon

Ginčas tarp Samuel Insulto 
ir gražios graikės, kuri jį glo
bojo Graikijoj, pasibaigė.

Abi pusės susitaikė. Helene 
Coyimzoglu, gražioji moteriš
kė, ir buvęs elektros magna
tas pasirašė paliaubas. Insul
tas sumokėjo jai sumų pini
gų, dovanojo brangenybių ir 
ginčų likvidavo.

Kokios yra susitaikymo są
lygos, nežinia. Nei viena nei 
kita pusė smulkmenų neiš
duoda.

Moteriškė reikalavo, kad 
Samuel Insull atiduotų jai sa
vo laikrodį, mankietų guzikus 
ir kaklaraiščio sagutes. Visa 
tai randasi Paryžiuje, padėta 
žymioj depozitams įstaigoj 
kartu su Insulto žmonos as
meniškomis brangmenėmis.

Insulto advokatas Floyd 
Thompson pasiūlė graikei at
lyginimą pinigais 
vėliau $3,500, 
500. Moteris tačiau tokiam at
lyginimui nesutiko. Ji reika
lavo arba minėtų augščiau In
dulio daiktų, arba $40,000 pi
nigais.

Insulto pačios gražnos lai 
komos Paryžiuje, sakoma 
vertos pusę miliono dolerių 
Tačiau ir pats Insull ir jo ad
vokatas Thompson 
tą sumą. Girdi, 
gražnos nebuvo 
kios sumos dagi 
siose Insultams 
šiandien jų vertė 
kianti $20,000. Be to, visas de
pozitas Paryžiuje yra padėtas 
Insullienes, o ne paties Insul
to vardu.

BOSTON’S 
Kalėdų Pinigu Vakaras

Spėja, kad jie mirė užvalgę 
nuodingų grybų; vakar 

palaidoti.

Pora metų atgal Illinois val
stijoj tapo išleistas įstatymas, 
kurs sakė, kad vyras yra pa- 
liuosuojamas nuo mokėjimo 
alimonijos savo žmonai po 
dviejų metų nuo skirybų laiko, 
jeigu jiedu neturėjo vaikų. Da
bar vyriausias valstijos teis
mas Ruth De Motte byloj iš
nešė sprendimą, kurs paneigė 
tų įstatymų, reiškia pripažino 
jį kaipo priešingą konstituci-

Estelle’s Beauty Shop
903 W. ‘35th St,

Nuteistas 200 dol. Už 
“Aklos Kiaules” 

Užlaikyma

ILLINOIS COMMERCE COMMISSION NARIAI 
svarsto Chicagos eleveitėrių linijos1 katastrofos reikalą. 
Jie ieško priemonių linijos modernizavimui ir keleivių 
gyvybų apsaugojimui. Jie tvirtina, kad katastrofoje žu
vo 10 žmonių daugiausiai dėl to, kad elcveiterių trau
kinio vagonas buvo medinis.

Iš kairės, komisionierius James D. Murnane, Harry 
Barr ir pirmininkas James M. Slattery. tribūne proto

A. K. TAVERN
Geras panevėžiškis — kviečia visus 
Atsilankyti. Užlaiko MTLLEKS 
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.
• RAŠOMOS MAŠINĖ

LĖS—Typewriters

ULTRA-VIOLET 
SPINDULIAI

Ar jūsų, plaukai 
sausi... negyvi ? 
Ar jūsų galva per
daug aliejuota ? 
Ar turit nieštan- 
čias pleiskanas ?
Ar smunka plau
kai?

Moksliškas gal
vos gydymas su 
finger wave $1.00 

Ateikit pakalbė
sime apie jūsų 
plaukus.

(Permanents $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $5.00. $7.00.

MISS ESTELLE SLOTKUS 
Pėl sntsrt’pc! na Saukit BOUL. 7459.

KOJINES
GRYNAS ŠILKAS 

__ ____ Madnos naujos E<
Vaikams, Mergaitėms ir Kūdikiams spalvos   ....................  ***

BOSTON SHOE STORE
3435 So. Halsted St.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

* 639

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
fSO. PHILCO—trumpą ir Ilgy *29.50 

bftugu ■ -. ....... .
$50. R. C. A. VICTOR—Ilgy $29 OO 

ir trumpy bangu —..............
R. C. A. I.AI8NIOTO8 Radio Tūbos 390
MIDOET RADIOS____ $9 lr

aukSd.
RADIO PATARNAVIMAS______ *1.00

Ir kiti bargenai, kūrinos rasite musu 
krautuvėje. 

LIPSKY’S MUSIC AND
RADIO STORE

4010 W. 14th/Street CICERO, ILL.
Telefonas CICERO 132R

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

Tom Taylor
18 menesių 

senumo

LAIMfiJIMŲ TIKIETAI SU KIEKVIENU PIRKINIU

Boston’s Naujos Naujenybes Bateliai
MOTERIMS

s. Visos miėros — - ipi ; y
• ... J. , V visi ^platumai

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801
■_______VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

BOSTON’S BATUS DABAR
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MUZIKOS ŽINIOS
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Rašo NORA

. . tuomet muzika, 
sidabriniais gar

su savo greita pa- 
nuramini-

savo 
sais, 
gelba teikia 
mą. .

— Shakespeare. 
—o—

MUZIKOS KNYGIAI
Su nuolatos didėjančia mu

zikos kolekcija knygynuose, 
viešuose ir kituose, “broadeast- 
ing” stotyse ir filmų studijo
se, nekalbant jau apie knygy
nus prie didžiųjų orkestrų, ky
la reikalas specialistų knygių, 
kurie kombinuotų muzikos ži
nojimą su meile knygoms ir 
jų priežiūrai ir greita* meto
du informacijoms suteikti. 
Kursai patenkinti reikalavimus 
tokių muzikos knygių yra duo
dami New York’o Muzikos Ko
legijoj. Jie prasidėjo 13 d. 
spalio ir tęsis 15 sąVaičių.

dailės mėgėjas ir 
ir šiandien palik- 
reguliariai teikia 
muzikos mylėto-

UŽBAIGĖ 3,000 VARGONŲ 
MUZIKOS RECITALĘ

Pagarsej ęs multi-milionieriu’s 
Andrew Carnegie, kuris buvo 
labai didelis 
rėmėjas, dar 
tais fondais 
Pittsburgh’o
jams vargonų koncertus vel
tui. Šie koncertai įvyksta Car
negie svetainėje, ir neseniai 
duotas koncertas, kurį išpildė 
Dr. Marshall Bidwell, užimąs 
vietą prie šio puikaus instru
mento, padarė lygiai 3,000 to
kių programų.

a — PO

NAUJĄS DAILĖS CENTRAS 
NEW YORK’E

New York’o Metropolitan 
Opera gal pasinaudos pakvie
timu padaryti savornamus pro- 
ponubj amžini Muriicipališkain 
Dailės Centre, kuriam priva- 
tiški interesai prižadėjo sudė
ti $14,000,000.00. šiam dailės 
centrui, kur planuojama su
traukti visos kultūrinės viso 
miesto" jėgos, taip-gi talpinti ir 
dailės galereją, vieta numaty
ta prie Rockefeller centro, tarp 
51 ir 53 gatvių ir 5 ir 6 ave- 
niies.

sezonas prezentuos daug nau
jų artistų. Operos vedėjas pra
neša, kad yra padaryti kon
traktai su 21 naujų daininin
kų sezonui, kurie užpildys vie
tas 17 senųjų ir nėgryštančių 
artistų. Naujų dainininkų skai
čių sudaro >9 sopranai, 3 kon
traltai, tarp kupų randasi mu
sų lietuvaitė p-lė Ona KatkaU- 
skaitė, 5 tenorai, 2 baritonai 
ir 2 bosai. Opera atsidarys pra
džioje gruodžio mėnesio su 
nu iš Wagner’io kurinių.

—o—

ČIA GIMĘ TALENTAI
. Iš 109 artistų po manage- 

mentu Columbia Concertš Cor-; 
poration apie 65% yra Ame
rikoje gimę artistai. Sulig 
pranešimu Columbia Concėrts 
Corporation, reikalavimas čia 
gimu'šib talento, ypatingai jau
nų dainininkų ir instrumenta
listų, sparčiai auga visoje ša
lyje. Šis pranešimas taipgi 
atidengia faktą, kad muzikos 
profesijos reikalai dabar yra 
daug geresni, negu pirmiaus, 
ir kad tam yra trys priežas
tys. Pirmiausia, vis didėjantis 
reikalavimas radio programoms 
artistų, su paskesnių pakeiti
mu radio klausytojų į koncer
tų lankytojus. Antra, muzika- 
lės filmos, kurios irgi pagel
bėjo atvėsti naują piibliką į 
koncertų auditorijas, ir trečia, 
pionierių darbas pakeisti iki 
šiol muzikos tuščias vietas į 
miestus, 
plėtotis.

vie

SUNAIKINTA MĘNDELS- 
sokiira stovyla

Pildant įsakymą: Aiiziij vali- 
džios, garbiojo kompozitoriaus 
Fėiix Mė^^elssoliniRAitnoldy 
stovyla Liepkime tapo nugriau
ti it stinaiRiiiti. ši stovyla bfc 
Vd atidengia 1892 mėtUosfe., 
Vokiečių enciklopedijos, išreifer 
tos prieš , 1983. mėiuš, mlik 
Siėndelssohn’ą ir Arthąr Ni- 
kisčfi kaipo “Gewanohaus or- 

■ teatros daugiausia atsižymi 
jusius vedėjus.”—

——O—-T* t I

68 MĖDAtlAl VIENAM 
KOMPOZITORIUI * *

Edwiii Frrihko Goldman, 
kompozitorius ir vedėjas Gol&r' 
man Band, New Ydrk’e, kį? 
rio/ koncerte vasards laike 
girdim per radio, buvo1 nese
niai Čekoslovakijos valdžios 
apdovanotas mėdalium, kaipo 
įvertinimu Už jo intėresą čėko- 
slovakijos muzikoj, šis meda
lius pk Goldmati’ui reprezen
tuoja 68tą, kuriuos yra įtei
kusios jam valstybės, miestai, 
kolegijos ir kitos organizaci
jos . Amerikoj. “Ordenaš Bal
to Liūto” yra vienintelė gar
bėj dekoracija,, kurią Čekoslo
vakijos Valdžia teikia.

mietą kum'štininkų 
Jack Johrisdii dab'af 
žinomas kaipo ope-

7

kad svarbus dalykai ga
lėtų ; bdti atlikti. 
Apsileidimas nėtufėti pa
pročio taupyti pinigus.1

taip sakysiu, iki pasimaIr taip sakysiu, iki pasima
tymo \ (sekmadienį šokolų Sve- 
įairiejė,, kiir ' Pirmyn Choro 
’“Ofo Ėarigoš” sutrauks visus 
^zikps ir dainos mylėtojus- 
maloniai Valandėlei pasišve- 
Čiutoti ir pasigerėti šio didelio 
Ir grafes fturio j j atminto kėlių 
mėnesių darbo pasekmėmis ir 
įvertinti ją vedėjo, Kazio Ste
ponavičiaus, ^pastangas, suma
numą’ir energiją1, kuri yra 
reikalinga prirengime veikalo 
priešu teikiant jį “Oro Bango
mis” musų palinksminimui.

Raudonos Rožės klittbo 
parengimais

Jau plačiai pradėta kalbėti 
acie Raudonos Rožės kliubo Ka-

• . k ' • f ■ ;

įtdį| parriegimą. Nužiūrima, 
kad parengimas bus šaunus. 
Muzikantų grosią net 11. Abel- 
nai imant, Raudonos Rožės pa- 
reųgimki visuomet pasižymi.

Raudonos Rožės priešriietinis 
susirinkimas įvyks1 šiandie, 
penktadienio vakare Liuosybes 
svetainėje.. Bus renkama val
dyba 1937 ' metams ir daromi 
kitokį svarbus tarimai. Po su
sirinkimo užkandžiai Ir gėrimai. 
Visi dalyvaukite susirinkime. 
Atsiveskite naujų narių į kliu- 
bą įrašyti.

_______ £
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CLASSIFIED ADS

kur muzika pradėjo

NAUJA 
MASKVOJE

—o—
, V ,

ORKESTR

—o
Kalbant apie Metropolitan

p. Qtto Klėbipprer, vedėjas 
Lds Angeles Philhaimoftic Or- 
kestros, buvo įjžĮŠRirfe. vedė
ju naujai susitvėrusios simfo
nijos orkestrbs Maskvoje, ši 
orkestrą susidės iš 130 Mask
vos geriausią rpOžlkų ir p. 
Klemperer diriguos ofkeštfą 
prieš gryštant į Jįingtiiiės 
Valstijas diriguot Los Algelės 
Fhilharmonic. Laike jo buvi
mo Amerikoje, AlasilcVos orkes
trą ves svečiai dirigentei pp. 
Kleiber, Bruno Waltėr, Felix

Operą tenka pasakyti, kad šis Weingertner ir kiti.

SUSIRINKIMAI

A. Miščikaitienė, nut. rast.’

Trafiko saugumo 
reikalu

Georgė F. Flehiįng, Keep 
Chica'gd Safe koinitėto sekre
torius, praneša, kad' įvairios 
draugijos, fcliubai, kuopos 
gaus patyrusius, kalbėtojui sa
vo mitingams, kurie paaįškins 
jiems apie trafiko. problemas 
tČhicagoje. Tik reikia pranešti 
apie norą gauti tokių kąlbė- 
jtojų jam, sekretoriui. ‘ G. F. 
jFlėmingo ofisas randasi Sh'er- 
rnari
rlemingo ofisas randasi Sli'er- 

viešbuty, kambarys 404.

Cicere?
Parengimai

PADĖKAVONfi

iš la

KUMŠTININKAS JACK 
JOHNSON NAUJOJ 
RČLeJE

1908’ 
čampiorias 
įnori būti
ros žvaigždė ir. vaidintojas; o 
ne kaip Jack Johnson, pugilis- 
tas. Jo operetiškas patyrimas 
iki šiol susideda iš ijeriėjimo 
per sceną operose “Aida”' ir 
“Othello?’. •

—o— 
DAUG PAŠAUKTŲ 
MAŽAI rMlJtoŲ

Mary Garden, Viena
bai atsižymėjusią J ir pasauli
niai garsiųjų artisčių-dainim 
kių, kuri per ilgus metus buvo’ 
viena iš pačių sVarbiaušių dai
nininkių Chicatoš operoj, die
nose kuomet Chicagos opera 
buvo tikrai; ^grabd”, ir kurios 
operos ji vėliau buvo pati Vy
riausia galva, bųdaina pirma 
moteris užimanti operos di
rektoriais ^ietų Ariiėrikoje;
kelioto& saVai’tčihis Vieši CKi- 
cagoje; kdriį ji sąViiiasi kaipo 
savo Htoųš, b Chicagiečiai ją 
vadin'a ‘‘būr Mary”, Rudairiii 
59 mbįų afnžiaus, ji jau kelf 
metai KM įiedainiibją operoje, 
tačiaiis iiri ailgštą ir atsako- 
mingą yietą prie Mėtro-Gold-' 
wyn-Mayėr filmą kompanijos, 
kaipo opei’os kUnsultaritė, reiš
kia ieško, talentų tarp jaunąją 
dairiihką. Jos pareigos labai 
sunkios, ji pasakė, s kadangi 
filmos reikalauja tiek daug. 
.“Merįaitėš ,'iS metų turi tilp
ti ge^tii išlavinta protą feartt( 
su- gražyte,/ 
pasak# liįafy ŲirdJeii. “iŠ Vl&į 
no tųitš^iiČid dWnįii!^ąy' 
kurilj dainavimo neseniai klėįtt*- 
siauš, ąš šufaii'i tifetai’ Sįfc 
rie išpildo i

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 301 kuopos parengime vi
skas išėjo kiib puikištvįšia. Na-’ 
rių ii- pašalinių šUsirinlto pilnu
tėlė pp. Shametų. svetainė. Bup-, 
co lošimas užsitįsė porą valan
dų ir visi lošėjai gavo dovanas, 
visi patenkinti. Išklausė kalbų 
apiė Susivienijimą, 6 po to pra
dėjo linksmintis prie alučio ir 
skanių užkandžių.

Visiems labinsią patiko sil
kės su Cibuliais, kurias pagatni- 
įn£4p-nia Miliauskiene. < .< J 
’ ’t’iirėn^im.aš, ‘ '
piinai atfatiko-į 
aišku, kad pą 
tartis viską nį 

; Šinilėrs M ""
Šmflerrš'”.į

I
 KAZIMIERAS VASILIAUS- 

. .kas; . v t. j
L kuris mirė Lapkričio 28 d. ir 

palaidota^ tapo Gruod. 2 d., d 
dabar ilsis Sv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas , atsidėkav.oti tiyms, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
hėišvęngiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišhlinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvė- 

f se žmonėms ir suteikusiems 
vainikuą draugams. Dėkavo- 

į jame musų dvasiškam tėvui, 
1 kuri. Statkui, kurs atlaikė įs

pūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkąvojame grąboriui J. 
F. Eudeikiui, kuris savu geru 
ir mandagių patarnavimu gar 
bingai nulydėjos jį į «amzipastį, 
o mums palengvino perkąsti 
nuliūdimą ir rūpesčius, dėka- 
yojąme grabnečiarųs ir visiems 
kurie IįūO nbrš pagelbėjo šio- 

L se laidotuvėse. Dėkavojame

1 kapinių ųžveizdai' Jonui Kru
šni, ir pagalios dėkavojame 

Į visiems dalyvavusiems ląido- 
Į tuvėse žmonėms; o tau musų 

mylimas broleli ir šVogerėli 
I sakome: ilsėkis. šaltoj žemėje, 
į Nuliūdę liekame sesuo ir 

švogeris Siligai, 4146 So.

JONAS DIKšAS
Persiskyrė ŠU šiuo pasauliu 

Gruod. 2 dieną, 5:40. vai. vak., 
1936 m„ sulaukęs. 58 m. amž., 
gimęs Banzinų kaime, Jurbar
ko parapijoj.

Amerikoj išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Berthą, sūnų Joną ir 
marčią Juliją, dukterį Eveliną 
ir daug giminių, o Lietuvoje 2 
seseris ir daug giminių.

Priklausė prie SLA.
♦ *

\ Kurias pašarvotas randasi 
628—8 St., Waukegan, III.

LaidOtuyęs įvyks šeštadienį, 
Gruodžio 5 dieną, 3 fval. po 
pietų iš namų į North Shore 
Garden of Memories kapines.

Visi A: A. Jono Dikšo gi
minės, draugai ir pažįstarni 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

i atsisveikinimą.
N ui iridę liekamė,

Moteris, sūnūs, marti, duktė 
ir. giihihės.

Laidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius Joe Nemannich.

Personal
Asmehų Ieško

IEŠKAU savo pusbrolio Jono Ka
blio, paeinančio iŠ Baisogalos para
pijos, Kablių kaimo. Atvažiavau iš 
Lietuvos. Prašau pranešti. Ona 
Bliudžiuke, 7028 So. Maplewood Av. 
'■ ‘ . —o—• ............ .

Situation Wanted 
Darbo Ieško

' IEŠKAU darbo už janitorių arba 
\vatchman. ’Esu patyręs prižiūrėti 
boilerius. Moku visokį repairing. At
sišaukite DORŠA Juozapas, 8359 S. 
Lowe Avė. antros lubos.

- ......... ....................................■■■ i I—

CLASSIFIED ADS
tikras bargenas 

dviejų aukštų muro namas, 35 pė
dų lotas, tik- 12 metų sėnumo. Par- 

i siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kilų bargenų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 Sq. \Vestern Avė., 

Hemlock 0800

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA kolektoriaus nuolatiniam 
darbui, maža alga ir komisija. Krei
ptis ketvirtadienį ar šeštadienį. 
Kambarys 817, 64 W. Randolph St.

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. - ' .

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. .

Victory 4965
.. —-0—

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

REIKIA patyrusio vyro dirbti 
kilbasų virtuvėje—nuolatinis darbas, 
gera alga. Monroe Packing Co., 
1801 Monroe St., Tel. 6126 Gary, 
Ind.

PAIEŠKAU janitoriaus namų dar
bui, kuris supranta karpenterio 
darbą. — Valgis, užmokestis ir guo
lis. 3738 So. Halsted St.

REIKIA vyru geležies skrapų 
yarde dirbti. Warshawsky and Co., 
1920 So. State St. >

- - - --------------------- ----------------- - ■ — - -• ------------------------------------------

REIKIA PTYRUSIO BUČERĮO. 
Bueler Bros., 14(10 West 46th St.

REIKALINGAS virėjas restau- 
rante naktimis, 1745 So. Halsted St.

Help Wanted—Femate 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram tya- 
mų darbui, geri namai, $7.00, geras 
liuoslaikis. Briargate 8480.

ę galima sakyti, 
kbiliejui. Buvo 
pryžimąs ir su
kali. ...... <jį
&parengimas 

rrJ|ffi|į parengimas 
j j vyko Liuošybešsvetaineje, bet 
šiemief jis riėbirVo taįp ^kaitiin- 
gas, kaip perM. vienok av 
Aėttiet pArėhgimas išėjo neblo
gai. Apie 20 jaunų vaikinų, 
kliubo narių, pajėgia atitraukti 
gražių publikų.

' AGNIEŠKA (.ACHAVICIEN?, 
po tėvais Gfertge,., gyveno po 

nr. 4444 So’. Wodd St.
Persiskyrė sų šilto pasauliu 

Gruod. 2 d., 5:30 v. po piet, 
1936 m.,.„sulauktu 61- , m> amž»> 
jiįfe PbšeįV Lenkijoje.. ,

'■ Amerikoj išgyvtno • 45,, metus. 
.. Paliko dideliame riimifemd

MARCIJONA .MILVVICZ (po 
pirmti vyru N«vidbmslcien5>

, , i ’ t ' • , . • ■ ■ ■;

Pėrsiskytė su šiuo pasauliu 
Gruod. 2 d»? 2:30 v, ryto, 1936 
m*, sulaukus pusės ąmž>, gį-

Jl’rąlęų apskr., žąsliį par., 
Stabaųčiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Vladislovą, dukterį Pran
ciškų ir žęhtą Prancišką. Stoš
kus, 2 sūrius: Juozapą ir mar
čią Oną ir Antaną, ir marčią 
Oną NęvįdOmskus, 12 anūkų ir 
vieną poanuką ir daug kitų 
gilpiriių, ; ; j

$unas pašarvotas 7740 Węst 
45th Place Lyopiš, IU. Telefonas' 
Lyoris 7011 arba Boul. 1403.
Ljaidotuvės įvyks šėšt., Gruo

džio 5 d. SiOO vai. ryto iš na
mų į Aušros Vartų parap. 

' žnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už vėliončš 
sielą^ o iŠ ten bus nulydėta T 
Šv. Ęązimierb kapines.

y Viši A. A. MaricjŲorips Mil- 
Wicž giminės, draugai ir pąžjs- 
tdtni.j esat, nup^iįdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teigti jai į paskutini patarna
vimu at Utsisvėikiriimą.

Nuliūdę liekame, 
vyras, duktė, s u na i, žentas, 

marčios, anūkai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Ėu- 
deikis, tel. Yards 1744.

IŠPARDUODAME BARU FIK0E* 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

? ■ F

■ r.'

(Naujoj Vietoj)

COAL

GARANTUOTAS kokybes anglys, 
aukštos rūšies Mine Run $4.99 už 
toną, Liimp, Egg ar Nut $5.75 už 
toną, General Pocahontas, Fine, 
15% stambumo $6.50 už toną. 4 to
nų lodais, kiek extra primokėti už 
maž: au. Super Coal Co. 59 E. Ma- 
dison* Tel. Dearbom 0265. > ' .

Mezgimo Dirbtuvės
' — Kriitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING
. MILLS

F. Selemonavįch
504 WEST 33-RD STREET .

Svetėrių krautuvė atdara kasdieną 
—Ir vakarais ir skėmadieniais.

Telefonas Victory 3486

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams prižiūrėti vaiką —- nė
ra skalbimo nė virimo. Geri namai. 
5697 Ridge; Sunnyside 7100.

REIKIA kasierkos dirbti mėsos 
markete amžiaus tarp trisdešimts ir 
trisdešimts penkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondsas pageidautina. Rašyk. Jef- 
ferson Meat Market, 8304 West Jef- 
ferson Avė., Detroit, Mich.
___ IČl&L'. ■ --------

JAUNA MERGINA, bendram na
mų darbui, būti — geri namai, $5.00 
Riesberg, 1529 Lunt Avė., Briargate 
7139.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti; Gainės, 3665 
Broadway, Wellington 0140.

MERGINA prižiurai 2 kambarių 
apartmentą, 2 vaikus — geri na
mai, herą skalbimo, $5.00; 3516 
Montrose Avenue.

Raudonos Rožes kliubo priešmetinis susirinkimas įvyks Šiandie 
vakare, gruodžio 4 d. Bus renkama valdyba 1937
Visi dalyvaukite ir atsiveskite naujų narių į kliitbį {ta
šyti. ■ , . . - ' . .

Draugystės Tautiška Garsus Vardas Lietuvių priešmetinis su
sirinkimas jvykss gruodžio 6 d. 2 vai. p. p. A. T. Čąsno 
svet., 4501 S. Paulina St. Visi prašomi būti susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų ir bus renkama nauja valdyba.

J. Yuskerias, rašt.
Liet. Mot. Draugijos Apšvieta priešmetinis susirinkim'as įvyks 

sekmadienį, gruodžio 6 d. 2 vai. po pietų, Sandaros svet., K *
812 W. 83 gt. Bus rinkimas valdybos ateinantiėins me
tams ir kiti reikalai.

SLA 129 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio 6 d. 1 vai. po pietų, Jono Petrausko svet., 1750 
So. Union avė. Bus rinkimas naujos valdybos 1937 me
tams ir kiti svarbus reikalai aptarti. Ir neužmirškite užsi
mokėti užliktas mėnesines duokles. •

W. Pankaiiskas, fin. raiši.
Dr-jos šv. Petronėlės priešmetinis susirinkimas įvyks sekma

dienį, gruodžio 6 d. 1 vai. po pietų, šv. Jurgio parap. svet. 
Bus naujos valdybos rinkimas ir kiti visokį reikalai.

O. KliuČinškaile,
Kruopiškių Prog. Kliubo metinis susirinkimas jY^ks SekmįUdie- 

nj, gruodžio 6 d. 11 vai. ryto, 2806 So. Union avė, pirmos 
luhps. Visi kviečiami atsilankyti, nes turim sVarblų reika
lų ir išrinkti kliubo valdybą 1987 metams. <

V. Čepufevičids, riSt
Simano Daukanto Draugijos priešmetinis stiširnikiriraš įvyks 

sekmadienį, gruodžio 6 d. 12 vai. d. Liėtiiviį Auditorijos 
svet., 8138 So. Halsted; St. Bus 1937 m. vadybos rinldinas
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fcVBEtklNlNkAŠ
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

j. Mir Pagrabams ' 
3316 So. Halsted St

Tel. BOUlevard 7314

PARDUOSIU . moderniškai įreng
tą buČernę ir groserhę. Elektrikiniai 
refrigęratoriąi, Biznio apielinkėj. 

šriųkite telefonu Seeley 9627.

PARDAVIlilUI taverna, išdirbta 
vieta, gera apieliųkė. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite vietoje.

2103 N. California Avė.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, 3 šeimoj — gera alga, 
būti; Ravenswood 6286..

Farms for Salė 
Ūkiai Pardavimui

PAAUKUOS 74 akrus — vieške
lis; Allegan 3 mylios; arti Krilama- 
zoo: 2 aukštų namas: plytų tiarnė; 
elektriką; s takas;, mašinos, lengvus 
išmofemas. $8;500, Saviniifee E. 
Rosenthal, kambarys 741, Čhicago 
Beach Hotel.

PASIRENDUOJA TAVI 
ba parduosiu su namu, 
dirbtas, per daug metų. Miftyk 
savininką Š. Kiela, 4848 14th I

I

. . pažanga rita.. ^daryiį 
į su Žpfelkiinii .feiių.

į'ėiifecijbį fųpižitiš da
lytais, ikMė riėgaii i>uti) 
atmainyti arba pataisyti.'

5
7

6.
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lį trividiišįųš; mėįibius
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Oėlis Išpardavimas
DABAR EINA

PAUL LEASES Krautuvėj
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg- 
stiniąi. Kairios' nuo $3-95 ir Uugščiriu. Kelnės 

į darbines ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50.
' Didėlis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASESj
I 3427 South Hdlstėd St

ŠiRYBEL-fiŠ I ’ Prid 3& Place /
rVYRŲ\

į \ BARGĘNAS
PARDUOSIU labai pigiai gerą ta- 

I verną, kur gali padaryti pinigų. 5 
kambariai viršuj—renda pigi.

5601 So. Carpenter St.
I I   -    ■.u..—■ I ■ , .!■ II|U|»I|IWI m a ii I l

PARSLptl^bA modernišką Tavei> 
na — kambariai pagyvenimui. Ren
da pigi. 2486 Wėst 47th St.

ar- 
iš- 

kite 
st.

—
RENDON 2 fletąi po 5 kambarius 

—Vanduo šiltas Vana —visi pa
rankamai. Dėl mažos šeimynos duo
siu pigiai, 3820 So. Lowe Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

ANGLYS!
ANGTYS^ UI

VXU A PARDUOSIU gerą bučernę ir gro-
PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE- sernę už pirmą pasiūlymą, arba 

MIESČIUOSE.', mainysiu į automobilį arba į lotą.
AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 741 West 34th St.

. ..........  ANGLYS . . - ___________ - v
$4.75 iki $6.00 už toną, PĄRŠIDU.ODA taverna UŽ pigią 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ kaln» Hf4 W-TOth X*

Tel. Kedzie 3882 PARSIDUODA taverna — gerai 
__  išdirbta, dirbtuvių apielinkėje pi- 

giąi.^4413--Ogden--.Avė.- ? .■ ■
E. Furnished Rooms

RENDOJj pigiai didelis, švarus 
šviesus, apšildamas kambarys prie 
mažos šeimynos—patogu ■ dėl gatvė- 

,karių, kampinis namas. Mrs. Geshe, 
812 West 38rd St.

EXTRA ’ didelis furhišiuotas kam: 
barys, karštu vandenių, apšildomas 
dėl,. vaikinų, P. W. 4786 • So. ‘ Ko 
mirtsky Avė.

FfĖNbOfcf puikus, švarus kam6a- 
rys Pigiai. Mrs. Gečas, 2635 West 
42nd St. kampas Talman ir 42 St.

SKYRIAUS
priimam 
telefonu

PAGARSINKIT SAVO
BARGENUS \i 4ES™
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos



NAUJIENOS, Chicago, I1L Penktadienis, gr. 4, 1936

Rekomenduoja su 
mažinti darbinin

kų skaičių
Kai Frank Zintak tapo pa

šalintas iš Superior teismo 
klerko vietos, tai laikinai tai 
vietai užimti tapo paskirtas 
advokatas Edward H. White. 
Jisai šiomis dienomis pareiškė, 
kad Zintako štabas pasižymė
jo labiau darbininkų 
negu kokybe, 
duoja paleisti 
vynius ofiso 
bereikalingus.

Savo keliu

kiekiu*, 
White rekomen- 
iš darbo net de-‘ 
darbininkus kaip

naujai išrinktas 
Superior teismo klerkas, Vic- 
tor Schlaeger, 
palikti ofise 
kiek jų buvo

rekomendavo 
tiek darbininkų, 
2d šiol.

Reikalaus federalės 
kontrolės

Kongresmano Sabatho komi
sija tyrinėja kai kurių apdrau- 
dos kompanijų Illinois valsti
joj subankrotavimo priežastis. 
Sabath pareiškė, kad jo tyri
nėjimas jau pakankamai įro
dęs, jogei valstijos priežiūros 
apdraudos kompanijoms kon
troliuoti toli gražu neužtenka. 
Todėl jis, kongresmanas Sa
bath, ruošia hilių kongresan 
įnešti, kad federalė valdžia kon
troliuotų apdraudos kompanijų 
biznį.

Socialistai išrinko 
anglėkasį savo 

pirmininku
Illinois valstijos Socialistų 

Pildančiojo Komiteto susirin
kimas įvyko lapkričio 28 ir 29 
dd. Komitetas išrinko savo pir
mininku John Fisberį iš Gil- 
lespie ‘vietoj pasitraukusio 
Maynardo Kruegerio iš Chica- 
gos. Fisher pastaruosiuose rin 
kiniuose buvo Socialistų par
tijos kandidatas į Illinois val
stijos gubernatorius.

Traukia teisman už 
nemokėjimų taksų
Valstijos generalio prokuro

ro padėjėjas Mortimęr Porger 
gavo iš municipalio Cbicagos 
teismo warantus 11-kai mies
to firmų. Tos firmos yra kal
tinamos kaip nesumokėjusios 
pardavimo -taksų valstijai — 
sales taxes.

Automobilių laisniai
1937 metams

Pirmadieny, gruodžio 7 die
nų, prasidės pardavimas Illi
nois valstijos ai/tomobilių lais- 
nių 1937 metams valstijos se
kretoriaus ofiso skyriuje adre
su 120 Sd. Ashland avenue. 
Prisiuntimas laisnių paštu i 
namus prasidės savaitę vėliau.

Uždraudė tavernomsl"0™^ Kviečia artistinius 
talentus pasirodytiviešnias laikyti

Chicagos miesto taryba pri- ir programui reikės daugiau, 
ėmė patvarkymų (ordiiiance), kaip 600 skirtingų kostiumų.

Įvairiose Euronos šalyse teat
rų palaikydavo ir dabar palai
ko žymioj daly savo lėšomis 
valstybė.- Amerikoj iki šiol te
atrus buvo ir tebėra komerci
nis biznis. Begaudydami pel
nus, privačiai interesai, su ma
žomis išimtimis, itin žemai nu- 
pulde šios šalies teatrų.

Štai. kodėl teatro veiklos tč- 
mytojai šioj šaly dabar įdomau
ja klausimu, ar šie federalės 
valdžios teatrų projektai neiš- 
si’vystys į tokias/įstaigas, ko
kios yra Europos šalių teatrai.

Vakarienė atsisvei
kinti su socialistu 

darbuotoju

P. Keane. Sumanymų 
visi aldermanai vien-

kurs draudžia tavernoms, nak 
tiniams kliubams ir kabare 
tams laikyti viešnias, t.y. to
kias moteriškes, kurios stimu
liuoja biznj kostumerių tarpe, 
šį sumanymų miesto tarybai 
patiekė . 31 wardo aldermanas 
Thomas 
priėmė 
balsiai.

Kitas
tas patvarkymas draudžia par
davinėti cigaretus išmetamus 
iš tam tikrų mašinų.

miesto tarybos priim

\ •

Federalis teatras
Pastaruoju laiku vis dųugiau 

publikos dėmesio atkreipia į sa
ve Federalio teatro perstaty
mai.

Federalis teatras — tai gru
pės artistų , veikiančios sulig fe
deralės valdžios išdirbtais pla
nais teikti publikai aukštos rū
šies pramogas.

Chicagoj, Blackstone teatre, 
šiuo laiku yra vadinamas žino
mo Amerikos rašytojo Sinclair 
Lewis veikalas '“It can’t Hap- 
pen Kere”. Patartina kiekvie
nam pamatyti šį vaidinimų.

Great Northern teatre savai
tės laiku, kuri prasidės gruod
žio 7 dienų, bus pastatyta sce-

dinama Musical Revue, vardu1 
<‘•‘0 Can/You Sing ?” Programo 
pildyme dalyvaus 250 aktorių..

Tam tiktas komitetas, kurio 
priešaky stovi Milwaukee me
ras Hoan, ir Illinois valstijos 
Socialistų partija rengia atsi
sveikinimo vakarienę Claren- 
ce Senior’ųi šeštadieny, gruo
džio 12 dienų, Cafe Idrot pa
talpose, Chicagoj. Clarence 
Senior po aštuonių metų tar
nybos kaip Socialistų partijos 
nacionalis , sekretorius pasi
traukia ir atsisveikinti su juo 
rengiama ši vakarienė-

norį dalyvauti 
parengimo

Asmenys 
milžiniško parengimo pro- 
grame Columbuš parke 1937 
metais kviečiami užsiregis
truoti dabar, Registracija bus 
priimama iki gruodžio 8 die
nos kalbamo •parko patalpose. 
Parengimas bus amatorių pa
sirodymas, ir muzikantai tuos 
ar kitus instrumentus groju 
bei dainininkai ir dainininkės 
galės ir turės progos parodyti 
savo gabumus.

Mirusių kontrolė
Seniai mirusių Chicagos tur

čių palikimai ir testamentai, 
pasirodo, dar ir šiandien vai
dina svarbių rolę, nusakymui 
stambių Chicagos bankų tak
tikos arba veiklos ribų. Kai 
kuriais atvejais pilnai domi
nuoja interesai, kuriuos valdė 
jau eilę metų mirę turčiai. Tai 
yra pavyzdis, kaip dideli tur
tai, net jų savininkams mirus, 
veikia į musų gyvenimų.

Užsinuodijo Ranka

Jonas ' Tumosa, gyvenas 
3250 N. Nagle Avė., dirbda
mas Packing dirbtuvėje ir be- 
piaustydamas mėsų, kaulu įsi
dūrė rankos pirštų. Bet žaiz

da buvo taip maža, kad jis 
visai nekreipė dėmesio.

Tai atsitiko apieį 10 minu
čių prieš užbaigimų darbo. 
Važiuodamas namo Tumosa 
paujto rankoje didelį skaus
mų ir iki koliai pasiekė na
mus, jo ranka jau buvo visa 
sutinus. > ,

Gydytojo nakties laiku ne
galėjo prisišaukti, tai visų 
naktį dėjo karštus abrusus, ir

s

a
a

JŪSŲ KALĖDŲ
PAS VEIKINIMAI

NA b J IENOS E
bus malonus j’usų kostumeriams ir 
draugams.

Pasveikinimai tilps dideliame Nau
jienų Kalėdiniame numeryje, kuris 
išeis

GRUODŽIO 24 do 1936

kada atsilankė pas kompani
jos gydytojų, tai buvo padėtas 
į West Side ligoninę, kamba
rys 508. [

Jau rankai padarytos dvi 
operacijos ir dar nežino, ar 
galės išgelbėti rankų.

♦

GARSJNKITES
NAUJIENOSE

Krizis Anglijoj Del Amerikietės-Karaliaus Santykių

KARALIAUS PROBLEMA.— Amerikietė Mrs. Wal- v 

lis Warfield Simpson, Anglijos karaliaus Edvardo VIII 

artima draugė. Anglijos kabinetas reikalauja, kad ka
ralius arba nutrauktų santykius su moteriške arba ap
leistų sostų. Krizį iššaukė gandai, kad karalius žada 

amerikietę vesti. Ji yra paprastos 'kilmės moteriškė. Ji 
jau buvo vedusi du kartus. ACMB .PH0T0

ŽADA PASITRAUKTI.— 
Karalius ' Edvardas VIII, 
žadųs apleisti sostų dėl 

/draugės; Mrs. Simpson.
ACME PHOTO

Chicdgietis negalėdamas ap-REMIA KARALIŲ.
Maj. C. R: ATLEE, Darbo 
partijos - vadas. ACM® PH0TO

NORI PINIGŲ.—Graikė Helene Coyimzoglu, reika 
lauja pinigų iš Samuel Insulto.'Sii ja advokatas.

J TRIBŪNE ‘ PHOTO

NUTARĖ NUSIŽDYT. —
sivesti, ugniagesys L. Hali ir Lillian Whipperman, nu
tarė nusižudyti. Hali negyvas, moteris ligoninėj.

TRIBŪNE PHOTO

Si

KARALIUS TARP DARBININKŲ. — Vėliausia An
glijos karaliaus fotografija, traukta Valijoje, kur lankė 

ACME PHOTO

GRĄSINA. 
bažnyčios galva, 
būry Vyskupas, kuris grų
sina karaliui' Edvardui

I

VIII, kad neduos karaliui 
“bažnyčios patepimo” jei 
karalius ves amerikietę 
Mrs. Simpson. ACME PHOTO

Anglij o s
Canter-

REZIGNUOS.—- Anglijos 
Premjeras Stanley Bald- 
win grųsina rezignacija.

ACME PHOTO


