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NAUJIENŲ PINIGŲ

Mongolai užmušė 30 
japonų karininkų

Sukilėliai vis dar 
delsia su puoli

mu Madrido

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

besiaVPty
mažai- kas gero paliko. (Kiti paveikslai pirhiam ir pas 
kutiniam puslapiuose).

Fabrike dirba apie 500 dar
bininkų.

Bandysiančios stab 
dyti civilį karą 

Ispanijoje

MADRIDAS, gr. 9. — Vai- 
džios lėktuvai bombardavo fa
šistų liniją palei Casa Del Cam- 
po parkų ir sunaikino sukilėlių 
reikmenų bazę prie Campamen-

, bet sukilėliai vis dėl 
Todėl niekurie

Richberg pasitrau 
kė iš valdžios

7:05, leidžiasi

Ulan
Brigados komanduotoju

Nors ir yra prisiruošę puoli
mui, bet dar nedrysta jį 
pradėti. Smarkiai veikia tik 
artilerija.

Kabinetas kreipsis į 
parlamentą.

RIZIKUODAMAS GYVYBE NAUJIĘNŲ-AGME FO 
TOGRAFAS NUTRAUKĖ šį sprogstančįos boipbos pa-

Suiyuan provin
Gau

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

Franci jos komunis 
tai vėl gerinusi liau 

dies frontui ?

Richberg 1935 m. buvo pa
skirtas vesti bylą prieš šešias 
Oklahoma aliejaus kompani
jas, kurios yra kaltinamos ne
sukusios Osage indėnams ke
lis milionus dol. atlyginimo už 
išimtą iš tų indėnų žemių alie-

3 vaikai žuvo moky 
klos buse

Marijampolėj jau pagą 
minta 65,000 maišų 

cukraus

Mrs. Simpson tariasi su 
savo advokatu.

Anglija ir Francija siūlo šešių valstybių 
intervenciją baigimui civilio karo 5

NEW CASTLE, KyJ gr. 9.
Ghn. Denhardt, kuris yra 

kaltinamas nubudęs savo suža
dėtinę našlę Verną Garr Tay- 
lor, šiandie liko, paliuosuotas 
iš kalėjimo už $25,000 kauci-

WASHINGTpN, gr. 9. - 
Generalinis prokuroras Cum 
mings. paskelbė, 
NRA administratorius Donald 
I. Richberg pasitraukė iš spe- 
cialio prokuroro padėjėjo vie-

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

Mergina nušovė sa
vo draugę I

SULLIVAN, Ind., gr. 9. — 
Pirmąja kauntėj šių metų me
džiojimo auka krito Peter 
SoOs, 19 m., high school mo
kinys. Jį rastą neg*yvą miškę. 
Kaip matyt, už krūmų užkliu
vęs šautuvas netyčiomis išsi
šovė ir jaunuolis vietoj nušau-

PARYžIUS, gr
Ii j a ir Francija bendru susi
tarimu pasiūlė Vokietijai, Ita
lijai, Portugalijai ir Rusijai 
prisidėti prie pastangų sutai
kinti jau kelintą mėnesį besi
tęsiantį Ispanijos civilį karą.

Pirmos trys valstybes per 
visą tą civilį karą rėmė fašis
tus, o Rusija buk. remia loja- 
listus. Jos kviečiamos dabar 
susilaikyti nuo bet kokios in
tervencijos ir padėti sutaįkin- 
ti karą tut> pagrindu, kad pa
tiems Ispanijos žmonėms butų 
leista plebiscitu (visuotinu 
balsavimu) nuspręsti kokios 
valdžios jie nori savo šalyje.

Anglijos ir Franci jos pastan-

Naujos kalbos apie galimą karaliaus ab 
dikaciją. Premieras gal kreipsis į parla 

mentą išspręsti krizį.

nuostolių apdfr|Udą 
panaikinta ir yįsame > pasauly

Siūlo Baigti Ispa 
nijos Karą

PHILADELPHIA, Pa., gr, 
9. — Besisunkiančios iš žemės 
nėžinamos du4jos susirgdino 26 
Žmones ir privertė visus South 
Philadelphia gyventojus bėgti 
iš savo apielinkės. 11 žmonių 
paguldyta ligoninėse.

Anglijos Krizis 
T ebesitęsia

14 žmonių žuvo lėk 
tuvui r susidaužius 

Londone

‘Spėjama, kad Richberg su
ėjo į partnerystę su advokatų 
firma, kuri veda bylas prieš 
valdią.

FAYETTEVILLĘ, N. C., gr. 
9. — Trys vaikai liko užmuš
ti ir mažiausia 10 sužeista, ke
li jų sunkiai, mokyklos busui 
susiduri^ su ūkininko trok‘u 
netoli šio miesto.

—........... i y ,

LONDONAS, gr. 9. — Pir
mą kartą nuo pabaigos pasau
linio karo Lloyds palibve ‘duo
ti karo nuostolių ąpdraudą An
glijoje. Nuo sausio 1 d. karb 
nuostolių apdt|Udą busianti

gos sutaikinti Ispanijos civįjj 
karą tapo paskelbtos už keltu 
valandų po gavimo neoficialu 
žinios, kad Italija ruošiasi pa
siųsti į Ispaniją 60,000 karei
vių ir šešis generolus, padėtį 
sukilėliams paimti Madridą.

Nors ši žinia ir nėra patvir- 
tinta, bet visgi yra žinomu 
kad Italijoje yra atvirai vei* 
buojami kareiviai karui Ispa* 
nijoje. Ikišiol, kiek žinoma*, 
sukilėlių eilėse kariauja jai 
virš 8,500 Italijos kareivių. į

Vokietija irgi siunčia savi 
kareivius Ispanijon. Tas darįj 
padėtį labai pavojingą, nes 
to lengvai gali išsivystyti vH 
sos Europos karas.

pagaminti “saugų” 
Pasėkoj tyrinėjimų 
“skraidančius main

au togiro lėktuvus, ku
rie gali veik tiesiai pasikelti 
ir nusileisti. Jo lėktuvai, nors 
ir negreiti, visgi susilaukė ne
mažo pasisekimo. Tečiaus jis 
žuvo paprastame, “pavojinga
me” lėktuve.

LONDONAS, gr. 9
Ii ja ir Francija sutarė bandy
ti paruošti penkių ar šešių di
džiųjų valstybių atsišaukimą į 
Ispanijos valdžią ir Ispanijos 
sukilėlius sustabdyti divilį ka
rą. Iniciatyvą 
padariusi Anglija.

Anglija mano, kad dabar 
yra tinkamas laikas pasiūlyti 
paliauti karą, nes jaii aiškiai, 
pasirodė, kad abiejų pusių jė
gos lygios ir nė viena pusė ne
gali tikėtis greitos pergalės.

Jis davė suprasti, kad ga 
rytoj galėsiąs padaryti aiškes
nį pranešimą ir visą susida
riusią painiavą galutinai iš
spręsti.

LONDONAS, gr. 9. — Jei 
neįvyks staigių koncesijų, tai 
bėgyje ateinančių 48 valandų 
galima tikėtis ar karaliaus ab
dikacijos, ar kabineto rezigna
cijos. Taip galima buvo su
prasti iš neaiškaus premjero 
Baldwin pranešimo atstovų bu
tui, kurį jis padare po ilgo pa
sitarimo su kabinetu.

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

Apsiniaukę ir šalčiau; gali 
būti ir lietaus.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje -buvo 41°.

Saulė teka
4:19.

Llėyds nebeduoda 
karo nuostolių 

apdraudos .
KWEISUI, 

cijęj, Chinijoj, gr. 9. 
tomis iš chiniečįų šaltinių ži
niomis, mongolų partizanų ka
valerijos brigada pakėlė maiš
tą ir užmušė 30 japonų kari
ninkų, o jų lavonus paliko vil
kauta sudraskyti.

Maištas ištikęs > ties
Hutą, 
buvo Wah Vin, Chahar mon
golas, kuris jau. senai tarnavo 
japonams.

Suiyuan provincijos kariuo
menė nuginklavo maištinin
kus, užgriebė arklius ir didelį 
kiekį reikmenų, taipjau ginklų 
ir " amunicijos.

. if-r ••»... 4’3- ... .. ... • • •

LONDONAS, gr. 9, — Ke
turiolika žmonių liko užmušta 
ir trys- žmpnės ■ ^unkiai-sužeis- 
ti Holąndijos KLM pasažieri- 
niam lėktuvui susidaužius pa- 
sikeliant iš Croydon aerodro
mo.

PARYŽIUS, gr. 9. Visa 
Francija ręiškia didžiausį pa
sipiktinimą gavus žinią,kad 
Ispanijos sukilėlių lėktuvas pa
leido iš kulkosvaidžio apie 40 
kulkų ir nušovė skridusj į Is
paniją Franci jos pašto lėktu
vą. 4 skridę lėktuvu4 žmonės 
liko sužeisti.

Pasak Ispanijos ambasado
riaus, Franci jos lėktuvą puolė 
ties Pastraną, Ispanijoj, tar
nautoj antis sukilėliams vokie
čių Junkers karo lėktuvas, nors 
Francijos lėktuvas turėjo aiš
kias žymes. Dėlei to įvykio 
Ispanijos ambasada sako: “šis 
puolimas gali turėti ruŠČių pa
sėkų”.

Francijos spauda tam įvy
kiui priduoda didelės svarbos.

Tad premieras sušaukė ka
bineto susirinkimą šiam vaka
rui ir kartu įsakė konservato
rių vadams atstovų bute pasi
rūpinti, kad rytdienos atstovų 
buto posėdyje dalyvautų visi 
atstovai.

• '-i ?

Valdžios jėgos paėjo Cara- 
bancheF apygardoj ir paėmė 
buvusius civilės gvardijos ba
rakus;

Sukilėlių lėktuvai bombar
davo -'Toledo tiltą, o valdžios 
lėktuvai atakavo sufciburusįus 
sukilėlius įpalei įvairius kelius.

CANNES, Francijoj, gr. 9. 
— Theodore Goddard, Mrs. 
Simpson advokatas, kuris ve
dė jos perskirų bylą, atskrido 
iš Anglijos į Cannes pasitar
ti su Mrs. Simpson dėl jos per
skirų, dėl jos paleidimo namo 
Londone, į kurį ji nemananti 
greitai gryšti “ir kitais reika
lais”, kurių neskelbiama. Tur
būt buvo svarbus reikalas, jei 
senas advokatas pirmą kartą 
sutiko skristi lėktuvu. Su1 juo 
atskrido ir žymus Londono gy
dytojas Dr. Kirkwood, irgi 
amerikietis, kuris buk tik ly
dėjęs senį Goddard j o pirmoj 
kelionėj oru.

Ispanijos sukilėlių 
lėktuvas- n ii š o v ė 
Francijos lėktuvą

Entered as second-class matter March 7, 1914 at thę Post Office at Chicago, IR 
under the rAct of March 8, 1879

Bet vos spėjo 15 valdžios 
ėktuvų nutūpti aerodrome, 
kaip atskrido 23 sukilėlių lėk
tuvai bombarduoti atgiežai val- 
džips aerodromą ir pozicijas 
palei Manzanares upę.

Valdžios/ batarejos visą rytą 
ardė sukilėlių (pozicijas. Loja
listų kofnanduotojai nesumano 
kaip aiškinti tai, kad sukilė
liai nepradeda puolimo, kuriam 
jie taip stropiai ruošėsi. To 
puolimo jau senai buvo lau
kiamą 
šia. Todėl niekurie lojalistų 
įžiūri, kad gal kartais sukilė
liai taiso lojalistaftis kokius 
sląstūš. Dėlei to visą laiką 
bombarduojamos sukilėlių po
zicijos, kad » neprileisti jokių 
mąnėvrų. Taipjau visa milici
ja stovi visą laiką paruošta 
hiušiu4!.

Jau kelinta diena sukilėlių 
batarejos ir lėktuvai bombar
davo lojalistų pozicijas, kaip 
buvo manoma, besiruošiant 
puolimui. Bet ir dabar eina tik 
artįlerijos dvikova, o mūšio vis 

... J Yį- >. 4 ' > • * V •’

Laivų ąpĮdratfdą tebęrą' hepa^ 
liesta, bet joldė trpbššiai ir ki-' 
tokia nekilnojąma nuosavybė 
nebus apdraudžiama nuo karo 
nuostolių. . , \

GLASGOW, gr. 9. — K Ško- 
tijos liko išsiųstas šventėms į 
Jungt. Vaistąs didžiausias

Iš to sprendžiama, kad pre
mjeras ruošiasi pareikalauti 
pasitikėjimo balsavimo . dėl jo 
nusistatymo prieš karaliaus 
vedybas su amerikiete. Tokis 
Baldwino žingsnis gali prives
ti tik prie vienos iš šių trijų 
galimybių:

1. Karaliaus abdikacijos.
2. Kabineto rezignacijos.
3. Atviro susikjrtimo tarp 

valdžios ir karaliaus, jei kara
lius ir toliau laikysis savo pa
siryžimo apsivesti su ameri
kiete.

Baldwinas pilnai tikisi, kad 
jis laimes konservatorių kon
troliuojamame atstovų bu’te ir 
įstengs karalių nugalėti, pri
verčiant jį arba abdikuoti, ar
ba atsižadėti amerikietės^

Premieras jau šiandie galė
jęs paskelbti tikrąją padėtį, 
bet vis vilkina bijodamasis 
griežto nuosprendžio ir gali
mos klaidos.

Du sužeistųjų veikiausia 
mirs. Lengviausia sužeista lėk
tuvo patarnautoja p-lė Bonger- 
stam iš Holąndijos.

Tarp žuvusių yra buvęs Šve
dijos premieras admirolas Sa- 
lomon Landman ir ispanas au- 
togiro lėktuvų išradėjas Juan 
de la Cierva, 39 m. Amerikie
čių lėktuve nebuvo.

Lėktuvą vairavo ' austras 
Hautzmayer. Lėktuvas kėlėsi 
skridimui į Amsterdam, Ho- 
landijoj. Buvo gana tiršta mi
gla ir tegalima buvo matyti 
tik' per kelias pėdas. Pasikė
lęs iš airporto lėktuvas ne
įstengė kopti augštyn, užkliu
dė namo stogą, palietė telegra
fo stulpą ir atsimušė į kitą 
namą, pats paskęsdamas lieps
nose. Užkliudžius telegrafo 
stulpą liko nuneštas lėktuvo 
sparnas, kuris nukrito ant ke
lio. Liepsnojantis lėktuvas 
degė ir kitus trią namus.

žymiausias žuvusiųjų 
ispanas de la Cierva. J 
sidomėjo aviacija 1920 
pasiryžo 
lėktuvą.
jis išrado 
nu*s

Giminėms Lietuvoj 
Dovanų į Kalėdoms

EAST LANSING, Mich., gr. 
9. — Teisėjas Carr paskyrė 
medikalę komisiją ištirti protį 
vietos pasiturinčios merginoj 
Hope Morgan, 25 m., kuri nu
šovė savo draugę Elizabeth 
Giltner, 25 m., kada jos abi 
adresavo pakvietimus į užmuš
tosios Giltner vestuves. Abi 
jos nuo kūdikystės buvo drau- 

teusios Mi- 
legiją. Už 

kelių valandų *jos turėjo būti 
“shower party”, ruoštai už- 
muštajai. Užmuštoji yra kole
gijos dekano duktė.

Užmušėja sakosi, kad ji jau 
senai jautufci nesuvaldomą no
rą ką-nors nužudyti ir nuola
tos nešiodavosi tėvo revolve* 
rį, vis jausdamos!, kad ji pa-t 
pildysianti žmogžudystę prieš 
sugryšiant namo. Joms adre* 
suojant pakvietimus vėl užėjo 
nesuvaldomas noras žudyti iiį 
ji todėl ir nušovė savo drau* 
gę. Spėjama, kad ji yra pamvį 
šūsi.

PARYŽIUS, gr. 9. — Skili
mas liaudies fronto, įvykęs 
komunistams išėjus prieš val
džios užsienio politiką ir susi
laikius nuo balsavimo išreiški
mui pasitikėjimo valdžiai, vėl 
tapo užlygintas, bent laikinai, 
pačių komunistų.

Specialiame socialistų ir ko
munistų atstovų suvirinkime 
komunistai ėmė pirštis norį 
vėl remti socialisto. Blum val
džią ir įtikinėti, kad į komu
nistų elgimąsi pereitą šešta
dienį, kada jie puolė valdžią, 
nereikia rimtai žiūrėti.

Tarp žuvusių yra autogiro iš
radėjas ir buvęs ( Švedijos 
premieras.

Dabar kabinetas, . remiamas 
spaudos, bažnyčios ir didelės 
dalies parlamento, esąs geres
nėj pozicijoj ir galys priver
sti karalių Edvardą abdikuoti, 
jei tasis nesutiks atsižadėti 
amerikietės Mrs. Simpson.

Visų pripažystama, kad pa
dėtis yra prasta ir kad gali
ma tikėtis karaliaus abdikaci
jos. Dėlei to ir biržoj e ' pradė
jo kristi Šerai.

Kalbos apie karaliaus abdi
kaciją išnaujo vis labiau plin
ta. Manoma, kad karalius la
bai ilgame pasitarime sįi Bakk 
wihtr ’ atsisakė" >tkioti aiškų at
sakymą ir aiškiai atsisakyti 
amerikietės.

■■■■■■) SKYRIUS
1739 SO. HA1STED STREET 
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MARIJAMPOLĖ 
tojai runkelius į fabriką jau 
visai baigia suvežti. Pagal su
tartį kiekvienas augintojas tu
ri teisę runkelių pristatyti 
30% daugiau4, negu sutartyje 
numatyta, bet šiemet 
runkeliai^taip- gerai uždeTAi^ 
kad visų užaugintų runkelių 
fabrikas negalį priimti. Kur 
kas blogiau tiems runkelių au
gintojams,, kurie visai nėra su
tarčių pasirašę, o runkelių u£- 
au4gino nemaža.

Ligšiol šį sezoną Marijam
polės fabrikas jau pagaminęs 
apie 65 tukst. maišų cukraus. 
Apie tiek pat, jei nedaugiau, 
ligi kompanijos galo bus paga
minta.
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Lietuviu KUItimu Dur- Aneiia K, Jarusz
; jau< buvo susirinką gražus žmo-

I
nių būrys. Apie 6 vai. vaka
ro prasidėjo ir programas. 
Muzikališką dalį išpilė p'-lė 
Atekniutė, Albertas; Jarus ir 
metų kubpos gyvavimo; ir 501 

metų Susivienijinio j ubiliejų. ■
Dvyliktą valandą dienos p.> 

Stonio restorane; ” įvyko bah-i 
kietas, kuriame dalyvavo ne- 
mą!žas būrelis vietos veikėjų 
ir šiaip kuopos narių. Ban-’ 
kietas bUvo rengiamas tam, i 
kad butų galima pagerbti mu-į 
sų gerbiamą J. K. Mažukną,’ 
SLA. vice-prezidentą, kuris į 
buvo atvykęs iš Fittšbusrgfro. ■

Po gardžių pietų J. Jarus 
pareiškė, jog kalbų nebus, ka-> 
daugi mažai laiko tėra. Jis pa
prašė tik, kad p. S. Čerauką,1 
kuopos, pirmininkas, trumpai- 
paaiškintų bahkieto tikslą bei* 
praneštų dienos programą. i

Keliais žodžiais p. čeraukai 
paaiškino, jog bankietas yra-gus metus darbavosi kuopos I ^3* s°uth Ashland avenue 
rengiamas tm, kad tah gemei. ' Be., 65ir So. R.ek«n st.
Įima paeiti mu-i .
sų organizacijos vlfes^ėziden-! t ® -
tą. Po to jis J>rane^ė, kokia bus 
dienos programa. į ’ .

Apie 3 vai. po pietų visi sve
čiai ir pažaliniai; spšįdo į aų- i 
tomobilius ir nutraukė į L. K.; 
Darželį, kuris jau. buvo visai* 
baigtas. Tenka pasakyti, jog 
lietuvių darželis yra gražiau-: 
sias už visus tautinius darže-' 
liUS. ’ .. '

Darželyje n$o Susivienijimo 
buvo pasodintas ąžuolas, o ša
lia jo ant akmens įtaisyta^ 
bronzinė lentelė su parašu, ku-s 
rį prisiuntė prezidentas Bago-i 
čius.. |i|

- .. Iškilmėse dalyvavo SLA. 136 
kuopos nariai, o taip pat ir ki-’ 
tų kuopų kai kuri^ nariai. ži“i 
norna, buvo ir pašalines publi-; 
kos. Kalbas ėia->pasakė Dr. J. j 
Vitkus iš 14 kp6pbs, adv. P. i 
Chesnulis, D^į^|io sąjinigos' 
pirmininkas, ir gęrb. yicė- pre-' 
zidentas J. K. Mažukna. Pas
kui -buvo daromos ■ ‘ nutraukos1 
komisijos nąr^ 
pės. 
tbs į Susivienijimo albumą.

Iš darželio visi grįžom į Lie- mą.

giau uždirba' ir-tori* pinigų ge-1 
Sresniam maistui < nusipirkti.: 

t Laisviau pinigus leidžia net; ir
Įisįl .ItuTie.. dirba prie valdžios 
finansūojamų darbų. Žodžiu, 
kada žmonės turi pinigų, tąi 
jie juos4ir leidžia.

r h ■ * : • > į. * • , t '' .■ •’ ' ■

Šiaip ar taip, o vįs dėlto ne
mažas kreditas tenka preziden
tui Rooseveltpi, kad laikai 
Amerikoje žymiai pagerėjo. !

»•’ * ' * ' I f

. Dėl laisvamanių or
ganizacijos

Gauna nemažai atsišaukimų 
iš kitų kolonijų Etinės Kultū
ros Draugijos skyriaus stei
gimo reikalo. Kolkas dar sun
ku?) pasakyti, ar toks skyrius 
bus galima ėia suorganizuoti. 
Tiesa, laisvos minties žmonių 
čia yra nemažas būrelis. Ta
čiau ar juos bus galima su
burti į organizaciją, tai tik 
ateitis parodys.

Pagavo jaunus plėšikus
Du jauni vaikėzai (vienas 

aštuoniolikos metų, o kitas pen
kiolikos) pasivogė automobilių

i... ■ ■■ ■■- t,- ’ J • ‘:ts!

DARBAI PAGfikfiJO. — N'ORi< PADIDINTI 
MOKESČIUS; —>NETIKBTA ŽIEMA. — 
PRITRUKO K A L A K V T U IR KITO
KIŲ PAUKŠČIŲ. — LAISVAMANIŲ OR
GANIZACIJOS REIKALU. — SLA LIKO 
ĮAMŽINTAS KULTŪROS DARŽELYJE.

Šimtą didesnių Šio miesto dirb
tuvių rodo, jog darbai ten eina 
visai neblogai. Tos dirbtuvės 
samdo apie 80,000 darbininkų. 
Tuo tarpu 1W8 m. ten dirbo 
tik 40»000 žmonių. Vadinasi, 
tose dirbtuvėse darbininkų skai- 
čius pasidvigubiho.

. • -'UBI
Ritose dirbtuvėse irgi dau

giau darbininkų dirba nekaip 
irejus metus. '

Ctevelandiečiai 
Floridoje

Į Floridą išvyko p-nia Bertha 
Veličkienė, žinomo vietos biz
nieriaus žmona. Drauge su jai ir bandė daugiau* vagysčių pa
rvyko Elena Vrlbšąitienę 
ponia NarkevČienė su? sunum.
Floridoje 
apie vieną mėnesį

A ŽIEMA. - 
Ų IR KITO

želyje likp įamžin-
7 tas sLA/,.,

-iįapkrife' ■ sLa.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor 
Heitiiock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage. 
eleetrie treat-, 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r 1- 
mai dovanai.

Pakėlė algas |
Eaton Manufacturing kom

panija paskelbė, jog ji pake
lianti algas visfems savo dar
bininkams, kurių yra priskal- 
toma iki 6,000. Toji kompani
ja turi dvyliką nedidelių dirb
tuvių įvairiuose miestuose^ 
Cievelando dirbtuvėje dirba 
apie 1,000 darbininkų.

Algos pakeltos atsižvelgiant: 
į tai, kaip ilgai darbininkai yra 
kompanijai išdirbę. Vadinasi, 
senesniems darbininkams bus 
mokama daugiau nekaip jau
nesniems.

Išleis penkiolikų milijo
nų dolerių

Republit Steel korporacija 
padarė pareiškimą, kad ji iš
leisianti penkioiiką milijonų 
dolerių savo pramonės praplė
timui. Ji ne tik didins jau 
esančias dirbtuves, bet taip' 
pnt statys ir naujas.

Clevelanao majoras Burton, 
ragina korporaciją, kad ji di
dintų savo dirbtuvę Clevelande 
arba visai naują statytų. Ta
čiau* korporacija galutinai nė
ra nusitarusi, kur ji naują 
dirbtuvę statys, žinoma, nėra 
reikalo aiškinti, kai cleveląn- 
diečiams nauja dirbtuvė labai 
daug naudos atneštų.

Vedybos
Prieš kiek laiko apsivedė 

George Skarnulis su p-le Flo- 
rence židžunas. Šliubą ėmė 
šv. Jurgio bažnyčioje, o vestU“ 
vių puota. įvyko 
tainėje.

Jaunavedžiams 
mingos ateities.

Svečiai iš
Lapkričio 22 d. buvo atvy

kę iš Akrono ponai Švelniai. 
Jie yra žymus SLA. 198 kuo
pos veikėjai, 
buvo atvykę

Kalbėjo
Prieš kiek 

buvo užsukęs L. Pruseika. Jam’ 
buvo surengtos prakalbos Lie
tuvių svetainėje. Iš Cievelan
do jis išvyko aplankyti kitas 
lietuvių kolonijas.

Beje, kai kurie PruUeikos at
silankymu buvo labai nepaten
kinti ir ant jo užsirūstino.

Nėra pinigų keliui 
baigti

Paežerių yra tiesiamas ke
lias, kad butų lengviau su vi- 
durmiesčiu susisiekti. Dalis 
kelio jau atidaryta. Tačiau pa
sirodo, jog dar daug pinigų

Lietuvių jbv#

linkiu lai-

Akrono

Į Clevelandą jie 
pasisvečiuoti.

L. Pruseika
laiko į Clevelandą

pildyti. Tačiau prie East 79 
ir Woodland -polięija juos pa- 

jie mano praleisti si vi j o ir sulaikė. Vienas jau
nų plėšikų liko peršautas.

Nori pakelti mokesčius Dėl “Tėvynės” jubilie
jinio numerio

“Del “Tėvynės” jubiliejinio 
numerio spaudoje jau buvo pa
stabų. Reiškiama nepasiten-

Miesto biudžetas vis nesiba- 
lansuoja, ir tiek: trūksta apie 
aštuonių milijonų dolerių. /Va
dinasi, reikia dar tiek gauti pi
nigų, kad butų galima visas iš- kinimas, kad tas : numeris ne- 
ląidas padengti.

. Gruodžio 15 d. piliečiai 
rėš pasisakyti, ar jie nori 
dėsnius mokesčius mokėti, 
ne.

Pi-

feūzana Gąrbenčiute. Dainavo 
p-lė B. RasilititČ, Julijus Kras- 
nickas įr visas Dailės choras. 
A komponavo p-įa Aldona Val
kelis. Kalbas pasakė adv. P. 
Chesnulis ir p. J. K. Mažukna. 
Programų vedė J, Jarus.

Kalbėtojai ragino, kad lietu
viai rašytųsi į &tteievieiiijimą. 
Kai Mažukna kalbėjo, tai liko 
pašaukti penki nariai, kurie šią 
kuopą sutvėrė ir Vėliau nepalio
vė veikę. Tie nariai yra; Jo
nas Alekna, A. K. Gedgaudas,. 
Juozas Versiackas, Jonas Maži- Valandos vakarais nuo iki 8:50. 
liauskas ir Stasys čerauka. Kai ■' 

t| |ie suėjo ant estrados, tai J.
- Aparus, 0-to Rajono Generalis.

, organizaltorius, ju<os pasveiki- JOSEPH J. GRISU 
!no kuopos vardu, pabrėždamas 
tą faktą, kad tie nariai per il-

ADVOKATAI
K. K GU6IS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 

’ | Namų ©fisas-7-3823 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1810. 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

* pagal sutartie^.
Jarus, 9-to Rajono Generalis I-------------------- -------------------

st.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Boulevard 2800

gerovei. TelepVone: Republic 9723

........................................ . ■ . "t,. . .........    r.— 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. BERTASB 
756 West 35th SL 

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3i» 

Nedaliomis ipagal sutartį.
Rez. 4916 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

Pitone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8
Seredotnis ir nediL pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califoraia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 688(1 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus aeredomis ir subatomis.

DR. STRKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valu Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Telu Prospect 1930.

reikės pridėti, kol kelias ga-j r§jo. 
h/tinai bus sutvarkytas.' Daly*-’ 
kas tas, kad vanduo pradeda 
kelią graužti ir išplauti. Tof| 
kiu budu reikia kėlias tinka
mai nuo to apsaugoti. Apskai
čiuojama, kad tai gali apsieiti . 
apie šimtą tūkstančių dolerių/ : 
Federalė valdžia daugiau pini-;/ 
gų keliui nebenori skirti. Todėl 
miestas turi pusėtiną galvo&ush 
kį, — kaip dr iš kur pinigų j 
gauti to kelio darbams baigti.

Automobilių nelaimėse 
žuvo 180 žmonių j

Nors metai dar nepasibaigė, ’ 
o musų mieste automobilių ne- j 
laimėse jau žuvo 180 žmonių. 
Į tą skaičių, žinoma, neįeina' 
tie, kurie sunkiau ar lengviau • 
buvo sužeisti.

tu- 
di-
ar

Mat, tą diėftą bus pateik
tas piliečiams miesto tarybos’
planas, kaip tie trūkstami 
nigai sukelti.

Susitarė su darbi
ninkais

YOUNOSTOWN, OHIO.
Camegie Illinois plieno liejyk- 
los darbininkai pagaliau baigė. 
sū‘ kompanijos atstovais dory
bes dėl algų pakėlimo;'Tt6rtipa- 

‘ nija butiko / darbininkams pa-1 
fcelti dešimt nuošimčių.

Daug sniego
Gevelandą ir apylinkes ne-, 

tikėtai užklupo smogas. Tiekį 
daug prisnigo, jog kai. kuriam j 
laikui liko susisiekimas para- 
ližiuotas: nebuvo galima nei 
automobiliais, nei gatveką- 
riais važiuoti.

Tai tikrai ankstyva žiema, 
šiuo metų laiku čia labai se
niai tiek daug sniego bebuvo 
buvę.

Pritruko kalakutą ir 
kitų paukščių

Oficialus biznio raportas ro
do, jog prieš dėkos dieną tiek 
daug buvo perkama kalakutų 
ir kitokių paukščių, kad jų pa^ 
galiau pritruko. Niekad tiek 
daug paukščių nebuvo išpirkta, 
kaip šiais metais. Prieš pat 
padėkos dieną jau sunku* ktirb 
bebuvo galima kalakutas nusi
pirkti. Visa tatai, žinoma, ro-’* 
do, kad laikai pusėtinai page- t

Vadinasi, Žmonės dau-1 ’

buvo tinkamai sutvarliytas.

Turiu pasakyti, jog tai vi
sai teisingos pastabos. Aš irgi 
esu tos nuomonės, kad tas nu
meris išėjo visai skystas. Kei
sta, kad jubiliejiniame’ nume
ryje nėra dabartinės Pildomo
sios Tarybos pąveikslo. Juo 
labiau keista, kad ten sudėti 
paveikslai tokių žtfiohių, kurie 
Susivienijime visai menkų vaid
menį tėra vadinę.

žodžiu, susidaro įspūdis, kad 
tas numeris buvo. šųrėdąguotas

■rįintesnįo
miausią4pasipainiojo, tas■ f laik
raštį ir pakliuvo. '

Piano Accordionai 
visokio didumo, jjigiausiomjskai-f 
noiftiš Čhicagoj. Radios: ZENITE, 
GRUNOW, PHILCO, R. C. A. 
VICTOR, nuo $ *f Q QR 
ir ankščiau .L............ I

JOS. JIRAN
1333 W. 18 St. •

Canal 2556
6209 W. Cermak RdL

Tek Berwyn 2141
Atdara Vakarais, pirmadieni, ant- 
radienj, ketvirtadieni ir šeštadieni

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

STRAJGHT 
KENTUCKT 

BpURBON 
DEGTINE.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Darbai pagerėjo
Surinktos informacijos apie

nathan kanter

IHTUAL LIOUORCOMPAUY
4707 SOUTH KALSTEI) STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 ;
vienintelis PISTOBUTORIVS ;

• fr 1 1 • XX ų KL. JURGELIONIS
ji yra labai veikli. Be to, pas- advokatas
truoju laiku ji gavo gana daug Veda bylas visuose teismuose I 
naujų narių. J®s vardas yra L41 s. SUmet 7262
glaudžiai susiejęs su įvairiais Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 
visuomeniškais darbais. Kuopa p0 piet’ Vakarais nuo 7 iki 9 
remia kiekvieną kilnesnį suma- 3407 Luwe Avė. TeL Yards 2510 ] 
nymą. , —------------------------ -------------- j

Laimėjimui buvo kostiumas A. A. SLAKIS 
(siutas), kurį laimėjo M. šūkis. advokatas

111 W. Washington St
Beje, tariame ačiū ponams Room 737

Bakanui ir Dargiui, kurie pri- Vai 9 ryte iki 5 vai. vakare, 
siuntė sveikinimo telegramą. 0/150 Tel> Central 4490 Į

Kai programa pasibaigė, tai I
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi----------------------------------------- I
iki vėlumos. CIement J. Svilow

šia proga noriu tarti ačiū ADVOKATAS
mūsų Pildomajai Tarybai už 33 N< LA SALLE STREET 
kooperavimą bei sutikimą jam- 6-tos lubos, Tel. CENtral 1840 
žinti SLA. Lietuvių Kultūros Marquette Park Ofisas: 
Darželyj2, p. Mažukną už daly- 6322 SOUTH VVESTERN AVĖ. 
Vayimą iškilmėse ir pasakymą Vakarais ir Šeštadieniais po piet. 
kalbos, Darželio .sąjungai (o .. .
ypač adv. Chesnuliui) už ko- AKIJI SfPFCI 41 ISTAf 
dperavimą 'ir.. .visiems kuopos Į V

jos narių , ir visos grų-’darbuotoj ąms.^hjairjns nepailstą-L
Tos■'nudi^^o^ -biis į$Š-’ mafti pirminiittbr^t. ‘feoraiikniT į.

už gražios; programos sudary- A
— Jonas Jarus. JŽS

Laidotuvių Direktoriai
/ t- • '■ į < f; . ’ ■ ■■

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.t- ■ ■. - - ■ -.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKU
Turime Kopusiu Visose Miesto Dalyse. 

. Q , ■» • 1 ' ' * ' '
- ■ J - . .. .................. .............

......... :;?..ą.^.-!UAaEJiKA '.
8819 Lituanica Avenue ( į Phone Yards 1188

......  Ii »i——y. jhii■■■!»><»■

AMU

J/UTOlViCIUS'
4348 Jo. California Avenue Phone Lafayette 3572 

. ■ ............................................ ... 1, n ■ I III '

Ą.. MASALSKIS
8909 lAtusnica Aveme ftbfon® Boulevard 4189

' , t. __ ___ .'.  i>rnii>il>»'.iii»w>1 N . ..... ... ...............

7;-. Aa'riETBaJŠ''
1410 South 4»lįi CoHTt • Cicero

Į P. X RIDIKAS .
3354 So. Halsted Street - ■ Boulevard 4089
-••■■i.- ■ ■- ■ ■" t................ .......................... ................       - .......................... •

/ ...3' !• X ZOLF
t646 Weat 46tb Street Phones Boulevard 5208-841M

Phone Cicero 2109

S. M.SKUDAS 
Plione Mohtoe 8877 

-...n—................................................ ... ... . ... .aį» ■■IIIS>»

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micliigan Ąye. ______ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ it SŪNŪS
23rdPI*ce > ' JPhone Canal 2515

Pullman 1-270 arba Canal 2^75

J. F. EUDEIKIS
1605-07 S/Hermitage Avanue Phonea Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield,’ Laf. 0727

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

YARds 1741—1742
J. F. LI DEIKIS

’0 RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties
i K įl. C. M26 Kilocycles, vąl. vakaro.

Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija 

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

<

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

jLiietudįgJ Pajfctj^L    
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT. ]
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-- 
mb, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sul 
elektra, parodančia mažiausias klai- ' 
das. Speciali atyda atkreipiama 4 d 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-J 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 vJ 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau
kaip pirmiau. I, ___ . .

4712 South Ashland Av. . DR. HERZMAN
Phone Boulevard 7589

/ \ FHYSIGIAN-SURGEON

Valandos: 1^-8; 7—8:30 p. p/ > Mf 
Office & residence 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafayette 2051
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, Išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

i

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 5998.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

_ Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

<kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—a nuo, 6 iki„ ... , . 8 t

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos|

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų t

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
tat, Nedeliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus" kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 fld 12 
valanda Ld ieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 
<631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vaL NedSL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2499

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191

į GERB. Naujienų akaityto 
jot Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti Į tas 

; krautuves, kurios skelbiasi 
t Naujienose.
xnm.< -1 u , >n hrh'i

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—2 vai. vak. Ned<« 
Įlomis ir šventadieniais 10—12 

dienų.

,*



VYRAS DOVANOJO

patarė die

gruodžio Runevirašt
W. Dulewich

Kasper

our
klausi

you

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

Trinėrio

Adresas

DAILY BUSINESS DIRECTORYthrilled to

dviejų

ILaidotuvių Direktoriail

XYZ

BIRUTE
automobilių

North Roseland
‘ < '/M . ’ ' ’

gŪEB
• RESTAURANTAI

13.003.83

0.75

4148 Archer Avenue7,70

Garsinkite “N-nose0.60

i.a

8.20
3.20
3.20
2.70
2.00

Visose 
Vaistinėse

6.50
7.40
7.50
7.85
5.65 
6.00

3.65
4.10
4.15
4.85
3.15

11.00 
11.00 
11.00 

9.00 
t 
9.45
9.00
9.10

13.65

Tono

32.40
2.50
2.75
2.90

Skanus Cereal Pataiso šią 
' į

Padėtį Natūraliu Biidu.

UTOMOBDLIAI IR 
JTO MEKANIKAI

per 
rei-

CICERO, UJU 

enials.

Outings
Trips”

gr—Clean „ 
:mp—Clean

Pirkite Kalėdų Dovanas, 
didžiausias
Žiedų, laikrodėlių ir viskas kąs rei 
kalinga iŠ brangenybių.

- Pranešu 
tiečiams, kad esu naujame bizny-

Kasdien ' skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų. ;

5.90
5.90
5.90
4.90
5.25
4.90
4.95
7.20

10.75
10.75
10.75

8.70
9.20

13.40

2.10
2.30
2.85
2.45

1,80
1.95

11,26
11.25
11.25

9.23
9.70
9.25

visa valdyba palikta

Kalinys pabėgo iš 
sargų rankų

H. Lukauskaitė. 
etikos 

Leonas.
- A. Pavilionis.

. J. Radzvilas. 
ipsniai.

bgo apetito 
našių negąliavimų

gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari

‘ARK HOSPH'At 
__ Kedde Avenue 
Lewndale 6727.

"Du paroliaus tarybos sargai 
vežė Ray Cunninghamą į Jo- 
liet kalėjimą. Kely Cunning- 
ham išsitraukė paslėptų dra
bužiuose revolverį ir grūmoda
mas juo sargams privertė juos 
grįžti į Chicagą. Chicagoj ma
šina, kūrink) visi trys važiavo, 
susidaužė su trokų prie . Ful- 
ton ir Wood -gatvių. Nelaimei 
įvykus Cunningham pabėgo, 
nusinešdamas netik savo, bet 
ir vienų sargų revolverių.

JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
3 8.00

8.45
9.50

10.00

valgiuose.. Kellogg 
“ Jtinjs skanaus <ir 

veiklaus minkšto maisto “bulk.”
Kūne tas

ALL-BRAN sugeria v drėgnumų, susi
formuoja j minkštų musę ir švelniai 
išvalo systemų. šis vyliojantis cere- 
al taipgi suteikia jums vitamiinų Ę; 
ir geležies.

Du Šaukštai į
mai. Paduokit

Tono
34.25

4.50 
5.00 
5.26

kitą amat- 
kad jie įsto-

Pdcahohtas Mine Run Screened 
5 topai ar, daugiau $7.40 tonas

SLA 178 kuopos priešmetinis 
Susirinkimas -yrą pakanka? 

po cereal šų 
pienų arba grietine, arba kepant 
muffins, duona ir tt;t Kaip daUg ma
loniau vartoti šį natūralų liuosuo-

Dvi eiles cellophane, ne 
VIENA, bet DVI, saugoja 
rinktiniu derliaus šviežumą 
Old Golds cigaretę.

8.20 t

5.75
6.25 \
7.00

Salutaras Drug & 
. Chemical Co.

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražių 
dovanų. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.
> Tel En»!ewood 5883—6840

Sulig instrukcija gauta iš 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos skyriaus reikalas bus 
sutvarkytas.

Į "komisiją kuopos baliui 
rengti įėjo V. Ličinskas, G. Me- 
lesko, V. P. Globis, B. Walanti- 
nas. Komedijai režisuota V. Va- 
lantinas. Rengiamo gruodžio 31 
dieną kuopos baliaus darbinin
kai bus D. Kaupus, K. Yurėnas, 
K. Yurkus A. Matkait, P. Bud- 
rįs, p-nia Pranskunas p-nia 
Matkaitienė ir p-lė Lathus.'

Visi atstovai malonėkit 5 
valandą vakare pribūti į baliaus 
svetainę. Platesnių žinių bus 
pranešta apie balių vėliau.

—B. WaLantinas koresp.

duoles. ■■ \
ALL-BRAN garantuojamas per 

Kellogg Kompanijų. Parduodamos 
visose grosernėse. Padaromas per 
Kellogg, Battle .Creek, Michigan.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtinai “bulk” valgiuose.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVĄRKOJE
įkyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 

įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių Čia skelbimų 
hęgaųt?įtuširasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir klauskite Biznio Patari!jo. 
Čia jtįę gausite informacijų, jeigu tik įų bus galima gauti.

PHILCO—-trumpu tr 
č.^7"yIčfd*BAui»

R.1 0.1 a'1AI8NI0TO8 Radio'~Tubos

MIDGteT BAOTOS 2L2. *3.95
RADIO PATARNAVIMAS -L—, 0

. . • • • •
Ir kiti bargenat, knrinoa rasite moig

LIPSKYSMUSIC AND 
RADIO STORE

4916 W. 14th Street ’ CZ“—.
.Telefonas CICERO I32p .'

Atdara vakaralrir .* sekmadieniais.

Upytės draugiškas kliubas 
turėjo priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 5 dieną. Susiriksi
mas buvo smagus, .daug narių 
atsilankė, daug naujų narių pri
sirašė. Išrinkta valdyba 1937 
metams: pirm. Juozapas Kish- 
kiinas, vicė-pirm. Adomas.Bar
tus, rašt. Elzbieta Tajdus, iždi-

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinėrio Bitterio Vynų visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Sušanna PavĮu^’ ‘ 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Im 
Bitterio Vynų, kurs per 45 metus jau yra jro< 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasiį, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir

TAIPGI Iš TOS PAČIOS STOTIES
Pirmadieniais kai 
ir Trečiadieniais kai

N ėda bojimas 
Užkietėjimo' Gali 

Privesti Prie
Rimtų Pasekmių

a Auto Sales
to lietuvis pardavėjas Bulei 
Pontiac automobilių.

Salutaro . Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių . kų šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kai™ "" 
ra gyduolė dėl vidurių' ar ki 
smagumų. Plačiai, yrp pa 
aptiekose ir- vartojamas 
geras gerti su degtiųe Ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

37.50
7.95 Diamonds, Watches and 

Up-To-Date Jewelry
Jewelry and Fine Watch Repairing

Jaunų Lietuvių Ame 
rikoj Tautiškas 

Kliubas

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. .

tems draugams ir tau-

Liquor Store, kūr yta didelis pa- 
brinkimas įvairiausios rųMes degti
nes, . vyno ir alafas. Reikalui. pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, r gausite. gerųų degtinę ui 
ori^nRmks kalnas.' - ' * * * 

ANTANAS BALČIŪNAS, 
10314 So. Michigan. Av 

Tel. Commodore 1946

• KApIOS
IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
350. PHILCO—trumpu ir ilgu •29.50 
338. R. ČTa. vIctOR—lirų *29b00 

39« 
fr 

aokBS.

Upytės Draugiškas 
Kliubas

943 W. Madison Št. Haymarket 0834

Al Ažukas was 
death when plaintive strains of 
mystic India were emitted from 
Hindu Instruments at the Hin- 
du bazar sponsored by the 
Vendanta’ Society. Birutė K. 
said—Sarojini’s Sanke dancing 
god; her, while Beldkin is now 
under the influence of Hindu 
tom-tom drums. Yes sir, mys
tic India knows how to haunt 
you, būt it is a type of haunt- 
ing that everyone would likę 
to be continually haunted.

The dancing recital in the 
gorgeous Thorne Hali of the 
McKinlock Campus was attend- 
ed by quite a few LYS mem- 
bers. Among ithose present 
were—Mr. and Mrs Gelžainis 
(that is not Mary as yet, it is 
John’s mother), Mary and Stel- 
la Staškus, Julia Rakštis, He- 
len Dambras, Birutė Kremia- 
nis, Mildred Jakubka, John 
Stocker, Albina Ažukas, Al- 
phonse Beldkin and Vytautas 
Beliajus.

This Sunday is the LYS 
meeting. Do nok fail to be pre
sent, it is very important due 
įto our impending Lithuanian 
Day affair.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
BARGENAS 

W00DST0CK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai
ir kiti barbenai .... .......I W

p——PRASYK SAMTELIO PYKAI •~*~^***~~' 
Trlner’f Bltter Wlnr Co. ^4*8. We^U ųt., ChiMgo, III

, PrlsiUsk man oampeli dykai '
Vardas ....... .................................. ....................................... .

Our minda are concentrated 
now upon one of the unusual 
activities of the season. Lithu
anian Day sponsored by the 
LYS wlll be held on January 
9. It, promises to be a red let- 
ter day in the history of 
society. Tickets are being 
tributed right along. Did 
know that this affair is being 
described in the 
Hikes and Week-end 
Looklet of the Chicago Park 
District, as one of the affalrs 
to be attended by that orga- 
nization boasting of a mem- 
bership of Severai thousands; 
thus, our organization will be 
well adventized among the non- 
Lithuanians.

The business meeting lašt 
Thursday:

1. Proved what a group of 
socially minded individuals we 
really are (a motion for non- 
payment of dues advanced by 
the “‘treasury his-self” was de- 
feated by a vast majority). 
Who said recovery hadn’t got- 
ten around?

2. Also showed Friday night 
as the prefered rehearsal night. 
Late, toward the end of the 
meeting, when things were 
slow, Mr. Boland got minds 
working and wheels turning, 
by introdueing a piotion chan- 
ging meetings and rehearsals 
from Thursday,. to Friday. 
Little discussion took place; 
all seemed in favor. The mo
tion was passed.

3. Christams being not f ar 
off, some joyous celebration of 
this event is not out of order. 
By the suggestion of Mrs. By- 
anskas, the chorus (us) will 
indulge in a “grab-bagging”, 
“cooky-crunching”, candy-chew- 
ing’’, etc. evening on Friday, 
Dec. 19. Be prepared for any- 
thing, come early, and bring a 
“do-hinky” or some other gad- 
got” for the “bag”.

Kalno* galt pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT — 
P00AH0NTAS ANGLYS
Mine Run, 65% Stambios ............

Mažos Nut ar Poa —
Krosniui »ar Pečiui —----------

Lump ar Egg ^,,......2,------ -
COK8AI—KOPPERS AR SOLVAY
Pečiaus Koksai --------------- ------ -

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

Petroleum Carbon Štili Bun —
MILLEltS CREEK LUMP ----------
MILLERS CREEK, KGG-____ ___
BLACK BAND LUMP------ ----------
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvaula) ----------
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios*------------

Plautos Nut—3x8 -----------
—

WILMINGTON COAL 
Mine Run—Coarse - -----
3 to 2 inch Nut—Clean -----------

. 6 to .2 in<m .~ 
12 to 3 inch

Kaip priešmetinis, tai šis 
kjiubo susirinkimas išrinko 
valdybą 1937 metams. Trumpai 
kalbant, 
senoji; tik pirmininko padėjė
jas išrinktas naujas. Valdybon 
įeina: * r , 

pirmininkas J. Rūta; 
vice-pirm. P. Paužalą; 
nutarimų 

čius;
finansų rast 
kontrolės rašt. W. Dulevich; 
kasierįus J. Balčiūnas;
kasos globėjai J. Malinaus- 

kįš’ ir F. Kunevičius;
Lietuvių Tautiškų kapinių 

komisijos nariai J. Blųmas ir 
J. Lietukas; -

ligonių lankyitojas-globėjas 
Ę. Valaitis.

Dabar dar vienas Svarbus 
dalykas: S. Kunevičius, nuta
rimų raštininkas, ištarnavo 
kaipo raštininkas 18 metų. Bro- 
lįąį kliubięčiai,, paduokim jam 
rąnką už gerą if teisingą dar-

2 Ir. 8 4 Tonai 
Tonai ar Viri

B 7.75
8.20
9.30
9.75

What do you 
he was <the “pioneer” 

wore a “Daniel Boone” 
martin tail 
back of his

Gruodžio 6 dieną įvyko Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
178 kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Rinkta kuopos vaL 
dyba 1937 metams, rinktą at
stovai į 6 apskritį, knygų re
vizijos komisija, kuopos baliui 
darbininkai, svarsyta SLA 12 
rajono rhdio valandos, o taipgi 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
reikalai. Organizatoriai prane
šė, kad į 178 kuopą iki gruodžio 
mėnesio įrašyta 22 nauji na
riai. • * -

SLA 178 kuopos nariai ra
miai svarstė klausimus ir 
dvi valandas atliko visus 
kalus ir susirinkimą uždarė. 
Tai rekordas darbo našumui. 
Jis parodo,, kad mes mokame 
gerbti savo brolius ir dirbti 
kartu o ne šalintis nuo kitų.

178 kuopos pirmininkas B. 
Walantinas 17 metus paeiliui 
išrinktas valdybon. Už sutei
kimą garbės nuoširdžiai ačiū. 
Pirminifikas, pildydamas narių 
valią, darbuosis toliau. Nors 
pirmininkas bandė atsisakyti 
nuo pareigų ėjimo, tačiau na
riai paprašė jį ir toliau veikti, 
ir kiek vienas susirinkimo da- • A 't'**’''. * ‘''i'"
lyvis balsavo už seną veikėją. 
Nebuvo agitacijos, nebuvo var
žytinių.

SLA 178 kuopos valdybon 
1937 metams įėjo šie darbuo
tojai:.

Pirmininkas B. Walantinas, 
jis bus ir organizatorių komisi
jos narys; f

Vice-pirm. A. Matkaitis;
Užrašų rašt. V. Ličinskas;
Finansų sekretorė B. Yure- 

nas;
Iždininkas F. Kornazinskas ;
Iždo globėjas JK. Yurkuš;
Tvarkos dabotoją ir organi

zatorė p-nia M. Lathus;

I^Ip CITY COAL CO.
IŠ KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

; CITY SPECIALYB®
LUMP bi* EGG $5.50
MINS RUN ...... 5.25
SČREENI.NGS ...................... 4.Č0
Salės taksai extra—viėhc> tono uŽ-

■ sakymas' 50c • : A ■;
TELEFONUokiTE: '

LAWNDALE 0801

pinkas Leon Geniotis.
j Visi kartu dirbdami galėjo- 
pme pagelbėti Upytės parapi
jai apmūryti kapus^

Kliubo nariai lauks Naujų 
Metų visi kartu adresu 4070 
South Francisco. avenue. Kurie 
manote dalyvauti, .malonėkite 
prieš laiką duoti žinią komisi
jai. —tyftre.

(A paųse hepe; let me intro-Į 
duče to yoų |wo newly acųuired 
members. Mr. Rruno Genis, 
3854 61st Place, and Mr. 
Benedigt Mojis, 5431 S. Mozart 
Avė., lįdth are friends of Mr. 
Edgar Firąht (Edgar, the la- 
dies thank you!) < ’

Did you notice how ■ Papa 
Miller feels lošt without Uncle 
Al? (He even takes his sb'ght 
mistakės seriously!)

Incidentally, I hear said that 
Papa Miller very generously 
offered to take the whole 
“shootin’-match” (meaning us, 
of course) to the Opera (4.00 
dollar seats at that!)

How about more Strauss, 
Prof. Jack? ‘ 7,'

Until tomorrow, then, folks, 
remember, rehearsals are chan- 
gend to Fridąys, hereafter, 
starting with Friday, Dec. llth. 
Eight o’clock’s the Ifour!

7--BJR.

Daktaras kvotėjas Dr. T 
Dundulis; >

Atstovąi į SLA 6 apskritį D 
Kaupas, M. P. Lathus, B. Wa- 
lantinas.

A. K. TAVERN
Geras panevėžižkls — kviečia visus 
atsilankyti. -Užlaiko MTLLERR 
HIGH LIFE alų. Geto vyno ir deg
tinės.,

3329 S. Lituanica Avė.

Jaunų Lietuvių
'Tautiškas Kliubas laikė prieš 
metinį susirinkimą
mėnesio 4 dieną Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted street. Susirinkimas 
buvo gan sdidelis.

Pirmiausia pakelta
rr.as apie ligonius. Ligonių glo
bėjas paaiškino apie sergan
čiuosius narius. Nutarta, kad 
sergantys arba sužeisti broliai 
butų aprūpinami pašalpa. 0 ka
dangi dabartinis ligonių glo
bėjas pasirodė gerai atlieka! sa
vo pareigas, tai nutarta jis pa
likti toms pareigoms eiti ir se
kamiems 1937 metams; be to 
dar globėjui pakalti algą.

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

: Tel. Victory 9670.

• RAŠOMOSMAŠINE- 
LES—Typewriters

PASIKLAUSYKIT
SOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį

KAIP 8:30 VAL. RYTO IS

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

Tą vakarą apie kurį čia ra- 
šąu dar pasitaikė įdomus įvy
kis. Kliubo korespondentas su
sitiko seną dieduką Lietuvių 
Auditorijoj. Diedukas paklau
sėkorespondento, kas čia lai
kys sUsirinkinią. Koresponden
tas paaiškino, kad Jaunų Lie
tuvių Amerikoj Tautiškas Kliu- 
bąs.Diedukas pareiškė: Ir aš 
ĮjųriU du augusius sūnūs, vie-

■. ■' ’Ti""? r ....... < r
ną profesionalą o 
ninką, butu gerai, 
tų į kliubą.)

Korespondentas 
dukiri: Atvyk tamsta su sūnu
mis į 27-tą kliubo metinį ba
lių ir teatrą kurs įvyks neto
limoj ateity, tai jie galės įsto
ti veltui.

Dabar
pasirinkimas auksinių

Lašt Tuesday, while dele
gates of the country wide 4-H 
erganization were convened at 
the Stevens HoteJ in which 
Mr. Beliajus took part in the 
arrangement of the program, 
Alphonse Beldkin made his de- 
but to the 4-H delegates and 
their leaders 
know, 
who 
costume with a 
hanging from the 
head' .

""•ANgLYŠ—COAL

■' ■

7 0AK* PARKIETIS HARRY WHIPPERMAN SU 
ŽMONA Lorrane/kuri tik per “stebuklą” išliko gyva, 
susitarusį nusižudyti su savo mylimuoju, E. Hali, Oak 
jParico ų'gniągesiu. Tasai mirė. Vyras ginė neištikimą 
žmdną moterų teisme ir sutiko ją priimti atgal.

TRIBŪNE PHOrO

dytojal* ne »tu- 
patarnavimu. •

Tžlmn taiudluė,’ Eksaminuoja akto, 
priskiria etikliia. Medikai! .ekzami* 
nacija to gydymai. Ligonini! gydy
mu arba namuos* Raudongyalii
U'.“-'

cose veini,
DOUGLAS

ne
inąs 

avemose

8<^ Webt $l-^t ^Street

• BRANGENYBĖS- 
JEWĖLRY

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

pašvęstas a. a, Bielskio 
... _• ATMINČIAI

Turinys: « Vaclovo, Bielskio atmini
mai-—St; Kairys.' * ' *
’ Velionies • Bielskio -geram atmini

mui—Pyof.vF. Leonas. ■' '
Vaclovų Bielski atsimenant—-Prof. 

V. Čepinskis. ■. ..
Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 

niene. : ‘
Vaclovui Bielskiui mirus —A. Pal- 

causkas.
Vac. Bielskiui

Istorinė žmoniškumo 
teises evoliucija—Prof.

Pavasaris
Apie kriti 
ir Mti st)

Gahma gauti 
NAUJIENOSE

Kaina tiktai 45 centai
• LIGONINES— 

HOSPITALS

Ūmus atkreipimas atidos j užkie
tėjimą*) yra svarbus dėl dviejų 
priežasčių. Jis yra nemalonus ir ga
li iššaukti galvos skaudėjimų ir stei'- 
ką apetito. Dėl jo taipgi pasidarot 
neveiklus.

Kai systema gerai neišsivalo per 
kai kurį laikų, jūsų abelnas atsparu
mas pasidaro menkesnis. Ir todSl 
nusilpnintas organiškas mažiau turi 
galės kovoti su užsikrėtimais, ku
rių pilna ant kiekvieno žingsnio. •

Paprasčiausias Užkietėjimas paei
na nuo neganėtino skaičiaus minkšto 
maisto “bulk^1 
ALL-BRAN yrą šą

bulr’? kuris randasi

WOOD COAL

COAL.COKE
5719 5 KEDZIE AVENUE 
GUAlcANTEED COAL.

TIRED - 
REDDENED

tCOM M E N D E 0 
. V E'OR 40YEARS

PHONE LAFAYETTE
BONDED WEIGH
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■

.••..v

' ■. / ■*£. \ . 4 v. . ‘ L-;.’ ’ J '■ ? S

A l't X lik m
f

. S V .
■ ’ . / ’

/

►
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NAUJIENOS
The Lithuanian Baily Neyra 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Teiephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Hardi 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. nnder the act of 
Marcb 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Š. Halsted SU Chicago, 
BL Telefonas Canai 8500.

Chicagoje — paštu:
Metama ---- ------ '
Pusei metų —...... ............. .
Trims mėnesiams______
Dviem menesiams _ ____
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............-8c
Savaitei -- ---------------------  18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
P»5tu:

Kietams .-•••«« $5.00
Pusei metų —------—... 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem mėnesiams_______ 1.00
Vienam menesiui -------------.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams  $8.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims menesiams 9.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderių Įtartu su užsakymu.

$8.00’
_ 4.00-

2.00
1.50;

- .75,

Apžvalga
KRYŽIAI IR — “BE

DIEVIAI”.
partijoj e dar labiau paaštrėjo. 
New Yorko organizacijoje įvy
ko griežtas susikirtimas tarpe 
“kairiųjų”, susidėjusių su ko-

t

i

Okupacijos streikai
Frąncuzijos darbininkai įvedė naują būdą streikuo

ti, vadinamus “okupacijos streikus”. Šitas streikavimo 
būdas yra toks: darbininkai nutaria męstį darbą, bet 
iš dirbtuvės neina.’ Jie dirbtuvėje gyvena, valgo, miega 
— ir laukia, iki darbdavys priims'.sąlygas. Kad nebūtų : 
nuobodų užsidarius troboje sėdėti, streikininkai žaidžia, 
dainuoja ir linksminasi kitokiomis pramogomis. Kai 
kada atsiranda iš streikininkų mėgėjų artistų, kurie su
vaidina kokią nors komediją arba juokina žiūrėtojus 
akrobatiškais šposais ir humoristiąkonris pasakomis. >

Vienoje Paryžiaus įmonėje streikininkai buvo su
organizavę vodevilio grupę, kuri kasdien tam tikrą va
landą duodavo smagų spektaklį. Tarpe, tų amatorių ypa
tingai pasižymėjo vienas juokdarys, kuris krėsdavo špo
sus, apsirengęs kaip klaunas. Tą artistą streikininkų 
komitetas garsindavo savo pranešimuose apie spektak
lius, kaipo “juokingiausią streikininką Paryžiuje”.

Šitoks streikavimo būdas pasirodė labai patogus 
įvairiais atžvilgiais. Viena, kadangi darbininkai nepasi
šalina iš savo darbo vietos, tai nėra pavojaus, kad jų 
darbas bus atiduotas kam kitam. Antrą, npra reikalo 
dirbtuvę pikietuoti, ir tokiu budu išvengiama ne tik 
daug vargo streikininkams, bet ir susirėmimų gatvėje 
su streiklaužiais arba policija. Pagalios, toks streikas 
ilgai negali tęstis, nes darbdavys neturi kitokios išei
ties, kaip tik taikytis su streikininkais, jeigu jisai neno
ri visiškai uždaryti savo biznį.

Darbdaviai pradžioje bandė jėga mesti, “okupantus” 
lauk iš dirbtuvių, kuriose buvo įvykę tokie streikai. Bet 
šitie susirėmimai padarydavo daug žžlos jdirbtilvėms ir 
prie to dar streikininkai, jėga priversti eiti lauk, pri
dirbdavo visokių sabotažo aktų. Todėl gana greitai jė
gos vartojimas prieš streikininkus pasiliovė. Darbda
viai Prancūzijoje dabar paprastai ne tik nesišaukia po
licijos pagelbos prieš “okupacijos streikus”, bet neban
do nė trukdyti maisto ir kitokių dalykų pristatymo 
streikininkams.

Streikininkams atveža maistą į dirbtuvę jų drau-, 
gai ir šeimos. Jie miega asloje, pasitiesę gautas iš namų 
paklodes ir pogalvius.

Streiko vedimu rūpinasi tam tyčia išrinktas komi
tetas. Jisai žiuri, kad butų dirbtuvėje tvarką, kad nie
kas negadintų mašinų ir medžiagos. Spaudos atstovai, 
atvykę pažiūrėti į daugelį tokių streiko apimtų įmonių, 
visuomet rasdavo jose pavyzdingą tvarką. Kelis kartus 
tokie streikai buvo didelėse departamentinėse krautu
vėse, kur ant stalų ir lentynų prikrauta daugybė įvai
riausių prekių, bet nebuvo atsitikimo, kad kas nors iš 
streikininkų butų tas prekes vogęs. Jei pasitaiko, kad 
netyčia kas nors kokį daiktą sugadina arba supurvina, 
tai komitetas tuojaus įsako streikininkams jį pataisyti 
arba už jf užmoka.

Streiko komitetas aštriai saugoją, kad į trobą ne
būtų gabenama svaiginančiųjų gėrimų. Vyną ir degtinę 
gerti streiko metu griežčiausiai draudžiama.'

Šitokių streikų banga pereitą vasarą persirito per 
visą Franciją, prasidėjusi pirmiausia plieno industrijos 
įmonėse. Pąstebėtina tai, kad tuose streikuose dalyvavo 
ne unijistai, bet milžiniškoje daugumoje nęprgąnizųptį 
darbininkai. Tik streikui pasibaigus, jo dalyviai papras- 
tai tuojaus visa mase imdavo organizuotis. To pasėkoje 
Frąncuzijos profesinių sąjungų susivienijimas (Confe- 
deration General du Travąil) įgijo kelis milionus nau
jų narių. ?

Šita “franeuziškų” streikų rųšis dabar pradeda įeiti 
į madą ir kitose šalyse.

Prieš pasaulio karą buvo pagarsėjęs ypatingas 
streikavimo būdas, kurį sugalvojo Italijos geležinkelių 
dąrbįninkai. "Itališkas streikas” susidėjo iš to, kad dari 
bininkai nemetė darbo, bet dirbdami vykino iki mažiau
sių smulkmenų kiekvieną valdžios išleistą patvarkymą 
geležinkelių darbininkams; o tų patvarkymų buvo tiek 
daug ir jie taip kits kitam prieštarąvo, kad juos vyki
nant darbas eidavo labai lėtai arba turėdavo visai su
stoti. >

avo daug žšlos dirbtiivėms ir

Naujasis “Amerikos” redak-' 
torius rašo, pasigerėdamas,bmunistų nuotrupomis (trockis-
kad prof. M. Biržiška sųmapė; 
papuošti Lietuvos kaimus ir? 
miestus Vilniaus kryžiais. Ji-, 
sai džiaugiasi, kad Biržiškai 
atėjo į galvą toks “visai nau
dingas sumanymas”, nes, gir
di, Lietuva' gerai žinoma kaįp; 
kryžių šalis tad joję reikia: 
statyti dar daugiau4 kryžių! ’

Tačiau po to jisai naiviškai’ 
klausia:

“Bet ką pasakys bedieviai? 
dėl tokio gražaus prof. Bir
žiškos sumanymo?” 5

Bedieviai, žinomą, kryžių ne
sibijo, bet jie, gal būt, paabe
jos, ar verta Lietuvą dąryti- 
panašią į kapines.

r*
I M. ZOščENKO Vertė K. Auguras

Sentimentališkas Pasakojimas

KOMUNISTŲ INTRIGOS.

i;ašo: >
net NAUJIENOMS 
koktu, kad Sociali-

“Vilnis”

“Jau 
pasidarė 
stų Partija giriasi savo pa
sisekimais. NAUJIENOS tei-į 
slngai nurodo, kad nuo to‘ 
laiko, kai į SP įsiliejo .tęoc- 
kistai, dalykai partijoje pa
blogėjo. Komunistai jau sje-i 
niai įspėjo SP negerti troc
kinių nuodų, nes tie nuodai 
padarys iš Socialistų Parti
jos ‘kairiąją’ sektą.”
čia pasakyta dvi netiesos. 

Viena ta, kad “jau net” “Nau4-; 
jienos” pastebėjo, jogei oficia-j 
lioje Socialistų partijoje daly
kai eina blogai, ypač nuo to; 
laiko, kai į ją priburbėjo troc? 
kištų. v - į

Antra netiesa yra ta, įkąd" 
komunistai “jau seniai” (t.y.z 
pirmiau, negu “Naujienos”)

tąis ir k*), ir “senosios gvar
dijos”, gyntfsios demokratinio 
socializmo principus. Komunis
tai čia ir vėl visoms keturioms 
puolė į talką thomasiečiams. 
Visi komunistų laikraščiai bu
vo pilni straipsnių apie tą ko- 
vą Sociąlistų organizacijoje, ir 
kiekviename straipsnyje “se
noji gvardija’? buvo niekina
ma, p Thomas ir jo “kairieji” 
sėbrai giriami.

Kada, galų gale, Normano 
Thpmaso kontroliuojamas par
tijos Nacionalinis Vykdomasis. 
Komitetas sau valiukai suspen
davo New Yorko socialistų or
ganizaciją ir atidavė čarterį 
“kairiajai” mažumai, tai ko
munistai su džiaugsmu rašė 
apie “revoliucinių” socialistų 
“pergalę” ir šitą Thomaso žy-i 
gį sveikino. ,

Tokiu? budu partijoje įvyko 
skilimas, ir komunistai per tą 
visą laiką uoliai talkininkavo 
partijos skaldytojams, džiaug
damiesi, kad “draugas Tho
mas” nugalėjo “atžagareivius”, 
—- nors visiems buvo aiškų, 
kad tas nugalėjimas įvyko su 
trockistų ir kitų komunistiškų 
atskalūnų pagelba.

Net - “Naujoji Gadynė”, ką? 
riąi šiandie “Vilnis” ir “Lais
vė” prikaįšioja trpekizmą, to
kią oficialių komunistų takti
ką nupeikę, įspėdama f ju<os, 
kad patys komunistai neturės 
naųdps įę to ąociąlistų suskal
dymo, ps: (ĮsĮrbininkiškas judėji- 
mas; < nuk^feį • i

Bęt ^tS^afear “Vilnis” pą-:; 
sąkoją? komunistai “jau 
seniai”’ įsĮi^jo Socialistų parti
ją nuo “trockinių nuodų”, o

įspėjo Normano Thpmaso kon->“Naujiėnqš , girdi, tik dabar 
troliuojamą organinei ją n$su^ pastebėjų/5; iokiu .prągaištįngu 
•šįdėti su tr^kistaiį ; $

Visi žino, kad buvo kaip tik 
priešingai. , Jau gera valanda 
laiko, kai Socialistų partijoje 
prasidėjo frakciniai ginčai, pa
tekus jos vadams (Thomaš’ui, 
Krzyckiui ir k.) po bolševikiro- 
jančių elementų įtaka. “Nau-1. 
jienos” tuojaus nurodė klaidin-- 
gumą tos linijos, į kurią ėmė 
krypti partijos politika, rezul
tate tos įtakos. Bet komunis
tai džiaugėsi, sakydami, kad 
Socialistų organizacija, galų 
gale, pradėjusi eiti teisingu 
keliu, ir jie stengėsi kiek 
drūti diskredituoti tuos socia
listus, kurie tai naujai, pseųdo-f 
revoliucinei , krypčiai priešino
si. Labai dažnai komunistų 
spauda uždroždavo ir “Naujię-’ 
noms 
pritaria “dešiniems”, “atžaga-? 
reiviškiems” elementams so-i 
cialistiniame judėjime. V j

Paskui

(Tęsinys)
Iš pradžių (Sergejus Petro- 

yičiųs tiesiog nesuprato, apie 
ką čia kalbama. Jis tikėjosi iš 
senukės išgirsti yisai ką kitą. 
Manė, kad ji prisimins apie 
vakarykščius įvykius. Bet ji 
kalbėjo apie visai ką kitą.

Bet štai viešnia, palaukusi 
iš mandagumo apie penkias 
mįnųtęs ir j 
apverkusi nepaiku mirusią te
tą, pradėjo ilgai ir smulkmer, 

‘iš reikalo”, rinkai .pisiikoti vakarykš
čios diea?; baisenybei.

Sergejus Retrovič’us nuolan
kiai klausėsi, o paskui pradė
jo ga’voti apie savo reika
lus. e
v — Žįnoma, —- galvojo Ser
gejus, — butų galima tuoj ei
ti pas Katiušką ir paaiškinti 
— štai vakar mirė teta. Taip 
sakant, šeimyniškos aplinky
bės vakar kliudė linksmai lai
ką praleisti. Jis, klausyk, sė
dėjo prie mirštančio giminai
tės.

Žinoma, tai galima padary
ti. Bet vakarykštis susijaudi
nimas ir nemalonus pergyve
nimai dar vis nebuvo išgara
vę. Jo protas buvo atbukęs ir 
atsisakė tinkamai veikti. Jis 
vėl pradėjo klausytis.

Senukė ilgai ir nachališkąi 
melavo apie vakarykštį įvykį. 
Pasakojo, kad buvo įsiveržę; 
banditai.- Tikrino, kad bandi
tų buvę trys. Girdi, jų lyde
ris buvusi moteris. Be tų ke- 
tųrių, esą, buvęs dar ir penk
tas, visai jaunutis berniuką^/ 
Jis atsivedęs banditus.

čia Sergejus Petrovičius ne
beiškentė ir pareiškė abejoji
mą. Girdi, senukė, matyti, iš 
baimės savo beūsį giminaitį 
pąlaikė banditų gidų, o savo 
labai gerbiamą seserį — ban
ditų lyderiu.
i ■ 'Šėmikė ! dėlei' to labai įsižei
dė ir pareiškė, kad jis savo 
samprotavimus gąlįs sau pa
silaikyti. Girdi, tik jos suma-, 
numas ir drąsumas išgelbėję 
jų, o taip pat ir Sergejus Pet- 
rovičiaus turtą nuo banditų.

čia senukė sustojo ties pa
čiu opiausiu ir įdomiausiu klau
simu. Ji labai atsargiai pradė
jo kalbėti apie tetos paliki
mą. >

Na, taip! Sergejus Petrovi- 
čitfs buvo tiek susijaudinęs, 
kad visai užmiršo kalbėti apie 
palikimą. Tai tikrai ^puiku!

Sergejus Petrovičius vėl pa
sidarė budrus ir laimingas. 
Vėl : masinančios perspektyvos 
ir horizontai atsivožė prieš jį. 
Jis mintyse jau vilko tetos ži
nioje esančius kostiumus ir lie
menes. Savo vaizduotėje jis- 
jau dėvėjo naujutį švarką ir 
už rankos vedė Katiušką čer- 
viakovą. Jis jau4 yede derybas 
su totorium, bandydamas jam 
parduoti visokį tetos paliktą 
šlamštą. ’'

šalin nųsiminiiųas, šalin me-

sako tas katalikų 
“Mes neapkenčiam

mą, o jau paskui bus galima 
sėkmingai kovoti prieš fašiz
mą. Taigi tuo tarpu klerika
lai randa naudinga eiti ranka 
už rankos su fašistais.

“Fašizmas gana stipri ir 
organizuota jėgą prieš komu
nizmą”, 
vadas.
fašizmo. Bet jei mes veda- 
,mi (! —• “N.” Red.) ton pų-į j 
sėn, tai įvyks ne iš priežas
ties pasirinkimo, bet iš rei
kalo.”

j 

čia yra aiškus pasisakymas 
už Ispanijos fąšistus ir už 
šizmą bendrai.

Tiesa, klerikalai sakosi einą1 
sų fašistais ^tik “ 
o ne iš meiles. Bet tufo mizer-; 
nesn.ė yrą -klerikalizmo pozici-į 
ja. Reiškia, iš reikalo kj.erika- 
lai priima tą juodą barbarišką 
reakciją, kurią jšiąndie vykina; 
fašizmas: žiaurų smurtą, as
mens, paniekinimą, zoologišką 
nacionalizmą, tarptautinės tai
kos ardymą s ir 1.1.

"i. * Į

Jeigu katalikybė eina į tal
ką šitokiam žiauriam judėji
mui, tai ji pasirašo sau mir- 
ties dekretą, Nes katalikybė 
gali būt stipri tiktai moralinė
mis vertybėmis. Bet šlykščiau- 
sioji fašizmo pusė yra kaip tik 
morališkoji. Jeigu katalikai ga
li nusilenkti ligi moralio faši
stų lygio, tai jie netenka dir
vos po kojomis.

Muštynės dėl Ispanijos
KAUNAS Kaune yra ke

li italai kpmivoježieriai. Vie
ną vakarą tie italai sėdėjo “Al
donos” kavinėje. /Gretimai sė
dėjo žydų tautybės piliečiai. 
Prasidėjo kalbos apie Ispani
ją: vieni už sukilėlius, antri 
už vyriausybę? Kai kažkas pa
sakė, kad ankščiau buvus už
pulta Abisinija, o dabar esą 

sė-

keliu ta .pUt^ija eina! Tai, kaip 
ta rusų paiarie sako: suvertė 
bėdą nuo Skaudančios galyos 
apt syeįkps.1

Tai yra ne darbininkiška po
litika, , belT;mtrigavimas. Intri
gomis komunistai stengėsi so- 
cįajistųs supe^dinti jr suskai
dyti,* o dabar vėl intrigomis jie 
bando socialistiniame judėjime 
pažvejoti. ■ <

Nieko iš to neišeis, tik bus 
dar padidinta demoralizacija 
darbininkų judėjime.

*......r..............~
KKRRIKA^AI EINA

FAŠIZMU.
su

Anot “Draugo”, vienas žy- 
mus katalikų vadas New Yor- 
ke davė gerą paaiškinimą, ko- 

už tai, kad jos, girdi? dėl klerikalizmas šiandie sim
patizuoja Ispanijos fašistiš
kiems sukilėliams.' Klerikaliz
mo nusistatymas esąs toks: 

ta kova Socialistų^ pirma reikia nugalėti komuniz-

pulta Abisinija, o dabar 
remiami sukilėliai, tai, arti 
dėję, italai neiškęntę ir puolę 
vieną pilietį. Užpultą ’ pilietį ki
ti sukilę ginti Jr greit mušty
nėse dalyvavę; • 1 keliolika > žmo
nių. Vienas muštynių dalyvis 
net gerokai nukentėjęs.

Prasidėjus muštynėms, ka
vinėj kilo panika: žmonės,, 
ypač moterys, pradėjo bėgti 
pro duris. Kiti nė už kavą ne- 
ųžsimokėję pabėgę.

Muštynių iniciatoriams ir. 
dalyviams surašyti protokolai.

Antras nesusipratimas buvo 
Vytauto prosp. vienam resto
rane, kur neblaivus restorano 
svečiai pradėjo “spręsti Ispa
nijos klausimus”; Besiginčyda-^ 
mi ėmė muštis ir dėl to atga
benti nųtovadon. Net daboklėj, 
uždaryti dar vis nerimę dėl Is
panijos...

Uždarė žurnalą
KAUNAS. — “Literatūros” 

žurnalui leidimą V. B. \ M-ja 
atšaukė, ir “Literatūra” nega
lės išeiti (la).
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planas Pagerinimui Susisiekimo Su Noithside

Šis inžinierių planas parodo projektą pagerinimui susisiekimo tarp miesto 
centro ir Northsidės. Projektas numato žymiai paplatintą State gatvės tiltą. Bet 
kad tiltą pastatyti, reikią paplatinti upę ir ištiesti užsisukimą, kuris yrą ties State

1 r * -'--'i derėtis su •North VVestern gelžkelių įipiją
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rąjį gyvenimą. Jausti, kad gy
veni tikru, o ne įsivaizduotu 
gyvenimu.

Sergejus Petrovičius jautė
si taip, tarsi jis butų tik sep
tyniolikos metų berniukas. Jis 
tuoj pradėtų šokti, jis tuoj pa
sileistų su jaunesniaja Belou- 
sova fokstrotą spardyti, jei tik 
paranku butų tai daryti tuo- 

labai gailestingai jau po giminaitės mirties.
Sergejus Petrovičius, labai 

mandagiai su senuke atsisvei
kindamas, iškilmingai pareiš^ 
kė, jog jis šiandien būtinai 
atvyksiąs į pamaldas. Jis į 
tarnybą neis. Jis, žinoma, tuoj 
oiubėgs pas Katiušką červia- 
kovą ir paliks jai liūdną laiš
ką su visokiais atsiprašinėji
mais. O paskui eis atiduoti 
paskutinį patarnavimą savo 
giminaitei. 5

Sergejus Petrovičius net 
truputį susijaudino. Jis pradė
jo bijotis, kad paskutinį mo
mentą senukės neapsidirbtų 
su jo palikimu.

Jis greit atsisėdo prie sta
liuko ir, barškindamas 
tais, ėmė galvoti apie 
turinį Katinukai.

Laimė ir džiaugsmas 
krutinę ir neleido susikoncen
truoti.

Sergejus Petrovičius žvilg
terėjo pro langą ir nutirpo. 
Tiek jis buvo sužavėtas. Aušo 
puikiausias rytas. Melsvas dan
gus ir nesijudinančios medžių 
viršūnės žadėjo puikią dieną.
— Kaip gera gyventi! — 

marmėjo Sergejus, atidaryda
mas langelį. — Kaip smagu 
kvėpuoti vpsiu ryto oru! Raip 
malonu mylėti kurią nors, pri- 
trauklią panelę!

Sergejus Petrovičius ryžtin
gai atsisėdo prie stalo. Jis pa
rašė kelis žodžius Katiuškai 
suz paaiškinimu ir prąšė sep
tintą valandĮ yĄkąro sų.tjįkti jį 
paskirtoje vietoje. 'Jis, užklija
vo kpnvertą, apsirengė ir iš
ėjo į gatvę.

Jis ėjo su išdidžiai pakelta 
galva. Vakai^fkštis susijaudi
nimas ir baisus pergyvenimai 
kažkur dingo amžinybėje. Va
karykštė baimė dingo. Jis vęl 
buvo kupinas energijos ir drą- • 
sumo. /

Ir koks čia, taip sakant, da
lykas? Taip, iš tiesų, vakar jis 
truputį pasidavė. Vakar jis 
kiek susijaudino. Bet dabar 
viskas pasilieka po senovės. 
Gyvenimas eina savo keliu. Ir 
jo linksmas meiliškas nuotykis 
tęsiasi toliau, O paskui eina 
laimė ir pasisekimas.

Sergejus Petrovičius įdavė 
laišką sargui, kad atiduotų jį 
Katiuškai červiakovai. Paskiri 
pats giliai traukdamas vėsų 
orą šokinėjančia eisena nu
traukė pas savo buvusią tetą.

Sergej us atvyko kaip tik 
tuo metu, kai pabaldos pra
sidėjo. Senas dvasininkas tę
sė savo pamaldas, tarsi vailo
ką veldąmas. Senukės Belou- 

tyliai kriukčįojo, ap-

r

Z

pirš- 
laiško

slėgė Į

lancholija ir sudribimas! Te-, sovąs
gul gyvuoja drąsi žodžiai, drą- verkdamos paskutinę savo įna- 
sios mintys, laimingos mintys, mę. Bet vis dėlto čia jokio 
puikiausi norai! Kaip gera ir ypatingo nusiminimo nebuvo 
smagu gyventi pasaulyje! Kaip' jaučiama.
gera ir kokia laimė jausti tik-^ (Bus Augiau)

S
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su North Western gelžkelių lipi j agatve. Kad tą padaryti miestas turi A. Jakštas.

V

(Iškirpkit Šias eiles ir pasidėkit atminimui* Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkini).

Palangos Jura
Jura-motin§16 
tur dukrelių burj; 
vėjui-tėvui liepiant, 
visos šokti turi.

lyg skara kutuota 
ant Žalsvos j upelės, 
puta pasipuošę^ < 
puldinėja, kelias...

Kiekvienos tautos darbininkai sugalvoja k$ nors 
naujo, bekovodami su savo darbdaviais.

Tai lenktynių eina, 
tai prie kranto plakas, 
tai atgal atšokę, 
giebeščiuojas, Spėkas...

Visados, kaip deivės, 
Šaunios ir linksmutės; 
tik ‘pravirkst, išvydę 
tėviškę Birutės. < 

JLaš ju ašarėlės 
gdsvu gintaVėlių, —

. mat, ir joms pagailo
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TęĮ. BoŲlevąrd 7258
Senas Petras.

Extra susirinkimas

NAUJIENŲ
METINIS IŠKILMINGAS

SAKALO SVETAINĖJE
SOUTH SIDE HEWIIt CIMPINIMarquette Park Vasario-Feb

NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

APIE

THSM

Atsibuvusio vakarėlio komi

Mirė Domicėlė Ge- 
lumbickienė Lietuvoj

Pritailkymas absoliu
VYRĄI! ‘jei jus ieškot 
extra platumo ■ batą ir 
jei jusy kpjos siauros, 
aš galiu pritaikyti už 
M ir aukšč.

Turime Florsheim di- 
.džiaus} South Sideje 

Staką.

CHICAGIECIAI MR. JR MĘS. SAM JEFFRIĖS SU SAVO 10 VAIKŲ teisėjo 
Green teisme už vaikų neleidimų mokyk įon. Iš kairės į dešinę, tėvai, kūdikis Be- 
veidy, Franjc, X,ulę, Bobby, Biliy, Ąudrey, Joe, Nelson, Dorine ir Sam, .Ir. Vaikų 
amžius yra nuo 1-nų iki 12-kos mėtų. Penki vaikų gimė tėvams gyvenant iš pašal
pos. (Žiūrėk žinią šeštam puslapyje.)

retus labiau-sušvelnintais, o 
2 eilės ceHopnane juos pa- 
ląiKV dirtteves

Lapkričio 30-tą d. tapo su
šauktas Teisybės Mylėtojų 
Draugijos extra susirinkimas 
Lietuvių Auditorijoj konstitu
cijos taisymo reikalu. Konsti
tucijos taisymo projekto ko
misija, kuri susidėjo iš J. Za
latoriaus, J. Balčiūno, M. Liu- 
bino, T. Aleliu no. ir P. Letuko 
(pastarieji 2 mažai veikė), pa
tiekė gana gerai apdirbtą pro
jektą, kuris beveik vienbalsiai 
tapo priimtas. Atrodo, kad 
visi pataisytieji paragrafai yra 
naudingi. Ypač aprubežiavi- 
mas ligos pašalpos. Mėnesiniai 
mokesčiai ir pomirtinės palikta 

$6.00 į metus,

amžiaus, 
keturias
— tris

sąyo “sos- 
sąvo pačios 

ąųęr^ąjąizųotą feųopą. Well, laįF, 
mingos keliones. Kuopą pasi
rengus keliauti tųom kelių, 
kurs yrą teisesnis įr daugiaus 
pantis susivienijimui ir jo na-' 
riams. L. Kp. Kpresp.

U įM. NORKUS . 
;s. HEMLOCK 6240

valdyba. Įėjusių 
darbuotojų jardai 
kelbti antradienio, 
d., “Naujienose”.

Nuoširdžiai kviečia /visus gi
mines ir draugus į bažnyčią pa
maldoms, o iš bažnyčios į pp. 
Gricių namus, 2034 S. Union 
avenue.

po senovėj 
bet su ta sąlyga, jei pomirti
nių bus mažiau surinkta, negu 
išmokėta, tai nariai-ės propor- 
cionaliai turės dapildyti neda- 
teklių. Už tokį rimtą patvar
kymą nariams-čms reikia duo
ti pagyrimas, nes Teisybės My
lėtojų Draugystei yra užtikrin
tas gyvavimas ant visados. Be
je, nauji nariai buls priimami 
iki 45 metų amžiaus vietoj, 
kaip pirmiaus buvo, iki 40 me-

-CEVERYKAI!-
KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 
- Vyrams, Moterims ir Kūdikiams

X-RAY PRITAIKYMAS IR PATARIMAS DYKAI

SLA 260-tos kuopos draugiš
kas susirinkimas ir nauja 

kuopos valdyba

Gruodžio 5 dieną įvyko pir
mas Chicagps Lietuvių Drau
gijos Melrose Ęarko kuopos su
sirinkimas fotografo P. Krui
zinio studijoj adresų 150 Ęroad- 
way. Kuopa sutvėrė iš 40 
narių. Susirinkime išrinktą

dalyvumą ir~stengsis’ prisidėti 
prie kuriamojo darbo.

Kuopos valdyba 1937 me
tams Susideda iš sekančių ną-

Sutvėrimas Chicagos Lietu
vių Draugijos kuopos Melrose 
Parke yra pagirtinas dalykas, 
nes musų apielinkėj gyvavusios 
draugystės lyg ir miršta. Tad 
tokia tvirta organizacija, kaip 
Chicagos Lietuvių Draugiją, 
turi gerą ' pagrindą sėkmin
gai darbuotis.

Kaip žinoma, ši draugija nė
ra religinė, nei politinė; ji ne
varžo jokių narių asmeniškų 
reikalų. Priklausyti jai gali 
visokio nusistatymo žmonės 
amžiuj nuo 15 iki 50 metų, taip 
vyrai kaip ir moterys.

Dabar artimoj ateity mano
ma šaukti valdybos susirinki
mas, kutrs nutars, kuomet ir 
kur bus laikomi kuopos susi
rinkimai. Kaip visa tai bus

~------ -r---- :----- t---- ..... ‘

NAU.HF.NfHF

valdybon sutvarkyta, 
buvo pas- Naujienose.

gruodžio 8

Prezidentas Andriukaitis, 
Vice-pyęz. Karteckas; 
Turto ^ąšt. R, Rącąitis;
Protok. rąšt K. Liutkus;
Ižd. Ę. Pužauskas.,
Iždo glob. Ą. Strąųkauskaitč 

ų Andrukaitiene;
Ųrgamzatoriųs K, Maciukas;
MaršalkaJonas Jucius.
Senasis prezidentas, ne yisai 

man40ai pali 
tą”, išmaršavo

nai,c į naujikauliai,su- 
kietSjiiridi, kulnų , su
tinimas trugdo vaikš
čiojimą. 'Ateikit pas 
Shapjiro kojų pagal
bos. Turime gražiau
sių moterims batelių

Turime visą niięriį ir

1_ TIK GERA

„aTSu .'-i 1 'i11"11! Į"1'1....
PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS UETOVĮ

J, GĄUĘAS
Geniausios rųšięs vynas, alus, bateliais Jjr bĄČkpt^mis jr visokių 

Brands degtines. Gausite žemiausiomis kainomis pas i

Gruodžio ,6 d. SLA • 260-tą 
kuopą laikė priešmetinj susi
rinkimą. Aptarta kuopos dar
buotė ir išrinkta ant ateinan
čių metų valdyba. Susirinkimus 
buvo nepaprastai drąugiškąs ir 
entuziastiškas visuose tąrimuo-

MetaePaOI

Visi gerią ir mėgsta aMBĘOSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas ajus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro-, 
dūktų. , » ,

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato | alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ; 
kur gausite greitą ir teisingą patąr- 
navįjųą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas .BOŲLĘVĄRJP 717?

Melrose Parko, Beliwoo(k» ir 
Maywoodo lietuviai, kurie dar 
nepriklausote jokiai drąągijai 
arba, jei ir priklausote, malo
nėkite prisirašyti prie šios 
kuopos. Atsišaukite pas foto
grafą Krušinį, 150 Broadway, 
Melrose Park. Jis suteiks jtAns 
reikalingų informacijų ir taip
gi įstojimo blatikas išpildyti.

.— A.Ę-Us.

Priešmetinis susirinkimas
Sekantį sekmadienį, gruodžio 

13-tą d., įvyks priešmetinis su
sirinkimas Lietuvių Auditori
joj 12-tą vai. dienos. Visų 
narių pareiga yra dalyvauti, 
nes bus rinkimai valdybos 1937 
metams. Yra faktas, kad nuo 
valdybos kompetentiškumo pri
klauso Dr-stės ateitis. Eili
niai nariai-ės neturi progos aiš
kiai žinoti visus Dr-stės kas
dieniniu^ bėgančius reikalus, 
todėl valdyba turi' būti pilnai 
pasitikama ir atsakanti savo 
vietoms. Tad bukite visi ir 
paduokite savo balsus už tūps 
kandidatus, kurie, jūsų nuo
mone, yra tinkamesni.

Musų metinis vakaras
Teisybės Mylėtojų Dr-stęs 

metinis vakaras įvyks subatds 
vakare, sausio 2-rą d. 1937 m., 
Lietuvių Auditorijoj. Vaka
ro tikietai visiems jąu yra iš
siuntinėti. Narių privalumas 
yra vjsus tikiętus išplatinŲ. 
Kiekvienam nariui yra išsių
sta 10 tikietų, Už 5 tikietųs 
metiniame vakare turėsite grą
žinti pinigus, o kiti 5 tikietąi 
pasiliks jums už pasidarbavi
mą; Tikimasi, kad vakaras 
bus sėkmingas, nes komisija 
susideda iš 3-jų veiklių drau
gų, būtent J. Yushkewitz, P. 
Jozapaviče ir M. Liubinas. Ku
rie draugai negavote tikietų,

18 G. APIELINKĖ — Gruo
džio 8 dieną p-nia Vera Gukur, 
732 West Cermak road, gavo 
telegramą iš Lietuvos, kad jos 
sena motina Domicėlė Gelum- 
bickienė, tėvų pavarde Budrai
ti, mirė gruodžio 8 dieną 9 
valandą ryto Alsėdžių mieste 
sulaukusi 79 metų 
Paliko nuliudufcias 
dukteris ir žentus 
Amerikoj, būtent Verą Cukur, 
Domicėlę Gricienę ir Oną Gai
lienę, o Lietuvoj Suzaną Osilo- 
wicz, penkis anukus Amerikoj, 
taipgi daugiau giminių Lietu
voj.

Gruodžio 10 dieną, ketvirta- 
deny, įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą 7:30 va
landą ryto Diųvo Apveizdos 
parapijos bažnyčioj. Bus at
laikytos trejos mišios.

KONCERTAS

pristatė Šiam susirinkime tris 
naujus narius, tarp jų vietos 
žinomą. Dr-ą V. S. Naris,. kuris 
liko išrinktas kuopos daktaru. ■ 
Organizatorius Maciukai nusi
skundė, kad centro sekretorius 
M. Vinikas jo prirašomus ųa- 
rius sulaiko ilgai net po šešis 
mėnesius, neduodamąs kuopai 
jokio atsakymo apie prirašomo 
nario padėtį. Kodėl šitas nątįk- 
slumas praktikuojama, kuopa, 
tiesiog pegaii suprasti ir Lodei' 
liko nutarta dą>ykąc ištirti.

Kalbėtą plačiai apie vietos 
SLA kuopų radio programą. 
Nutarta, kad musų kuopa .ijns

Teisybės Mylėtojų draugystes 
sekretorius, ;

St. Narids.

reiškia kad sekretorius neturi 
jūsų antrašų. f

Draugystė gyvuoja jau 40 
metų. Balandžio 28-tą d. 1937 
metų sukaks lygiai 40 metų 
Dr-stes gyvavimo. Reiškia, 
1937 metai bus musų Jubilieji
niai metai. Turėsime juos tin
kamai minėti. Yra reikalas 
suplanuoti naujų narių prira
šymo vajų. Yra ir kitų nau
dingų planų, kuriuos turėsime 
įvykinti. Todėl suglauskime 
spėkas ir dirbkime petis į petį, 
kad musų draugystė vietoj 600 
narių pabaigoj 1937 metų tu
rėtų dvigubai narių.

Darbuotojų turime daug. 
Turėjome veiklių senų teisy- 
biečių. Vėliau susilaukėme iŠ 
vyskupo Valančausko, dar vė
liau iš .Bridgeporto Politikos 
kliubo, o dar vėliau iš Ražan- 
cavos ir Lietuvos Dukterų mo
terų draugysčių. Sudėjus mu
sų gabesnes spėkas j krūvą,, 
sudaro skaitlinga armija vei
kėjų. Tik reikia darbo.

šie nariai gaus dovanas 
f

Nariai, kurie nėra ėmę pa
šalpos ligoj per 12-ką metų, me-, 
tiniame vakare gaus dovapas 
$10 vertės. štai jie: J. Aža- 
las, K. Butkus, J. Nalivaika, 
M. Palionis, J. Reikauskas, T. 
švarlis, P. Sakalauskas, J. Šva
žas, T. Petručionis, J. Žemelis, 
C. Norvaišas, K. Mačiulis ir J^ 
Tamošaitis. šitie* nariai yra 
pilnai užsipelnę gauti dovaną, 
nes jie nėra ėmę nei viėpo 
cento iš draugystės, o, duokles 
reguliariai mokėjo daugelį me

siją davė raportą, iš kurio pa
aiškėję kad kuopą nevieą mo
raliai tame SLĄ 50 metų jubi- 
lėjaus 'vakarėly buvo laimėto
ja bet iš atskaitų pasirodė, kad 
uždirbo arti šimto dolerių pel
no. Sakoma kad toks geras pa
sisekimas buvęs pirmų kartą 
per 10 metų kai kalbamą kuo
pa gyvuoja. Reiškią, tūlų prie
šų pasimojimas griauti musų 
kuopą suorganizuojant nauja 
kuopą šioj kolonijoj, mums nie
ko nereiškia ir mes pilnai iro- 
dėm kad ne nuo jų kuopos gy
vavimas priklauso.

Organizatorius K. Mačiukas

FOR THE FAMILY

x-w
SHOES OF CHARACTER

6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE
Republič S43& " The FlorsheimįStore
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Zintako Bylos Džiu- 
rininkai Nesusitaria 

Dėl Nuosprendžio

200 Mokytojų Valgė 
Bankiete; 100 Jų 

Susirgo
Derasi antrą dieną; Zintakas 

nekantrauja
Liūdnai pasibaigė Cicero 

mokytojų vaišės

*
Į

I

Džiurininkai, kurie per dvi 
savaites klausosi Frank V. Zin
tako bylos nagrinėjimo, negali 
susitaikyti dėl nuosprendžio.

Džiurė susideda iŠ 12 žmo
nių ir jie yra pasidalinę, kaip 
sako gandai,» beveik lygiomis. 
Vieni, kad Zintaką išteisinti, 
kiti kad jį nubausti.

Zintakas, su advokatais, 
kantraudamas sukinėjosi 
teismo salę. Lupose turėjo
delį juodą cigarą, kurį daugiau 
kandžiojo negu rūkė.

Džiurininkai buvo uždaryti 
susitarimui dėl nuosprendžią 
antradienį 5:30 valandų vaka
re. Bylos nagrinėjimas ęjo 
prieš teisėją, Robert J. O’Coh- 
nell, Cook kriminaliame teįs-

ne- 
po 
di-

me.
Zintakas buvo teisiamas už 

apskričio, Superior teismo pini
gų išeikvojimą sumoje $10,500.

CICERO, t— 200 Cicero vie
šų mokyklų mokytojų aną die
ną suvalgė pietus Cicero Haw- 
thorne Community House rū
muose, ties numeriu 5204 W. 
29th Place. Ant rytojaus apie 
100 tų mokytojų susirgo.

Dabar miestelio daktaras, 
Frank J. PokoįVey, užsakė 
maisto analizą, kad patirti ka
me- dalykas.

Bankietų mokytojams rengė, 
Cicero Teachers Welfare Asso- 
ciation. Po vakarienės susirin
kusieji išnešė padėkos rezoliu
ciją Cicero restaurantoriui, ku
ris maistų paruošė.

Bankieto “maisto progra
mas” susidėjo iš kalakutienos, 
konservuotų vaisių, bulvių, kon
servuotų žirnių, saločių, agur
kų, ridikų, morkų, pyrago, ka
vos ir “punch”.

/

Marųuette Minė 
jimas

metu ant 
upę, kur 
yra pasta- 
vainikų, o 
programas

Praėjusį penktadienį suakko 
262 metai, kai francuzų misio
nierius Marųuette aplankė apie- 
linkę, kurioj vėliau išau’go 
Chicagoš miestas. Dėliai šio 
įvykio Loyola univerši tetas ir 
miesto valdyba ’sure.gė apvaik- 
ščiojimų. \ Dienos 
tilto per Chicagoš 
statulos Marųuettui 
tytos, buvo palikta 
vakare suruošta
miesto rotužėj (City Hll).

Programe dalyvavo svetimų 
valstybių ir meisto valdybos 
atstovai. P-nas ŲtAnn atsto
vavo .Chicagoš mėrą, o iš sve
timų valstybių konsulų buvo 
Francijos, Airijos ir Italijoj.

Vytauto Beliajaus lietuviški 
tautiški šokiai paįvairino va
karų. Lietuviški šokiai svečiams 
tiek patiko, kad jie tapo kaip 
jų ir dėmesio centras. Tame 
pačiame vakare Beliajus gavo 
pakvietimus dalyvuti Lake 
View High School parengime, 
šokti Apskrities ligoninei ir 
Wm. Hines ligoninei.

Tokiu budu musų tautiški 
šokiai garsina lietuvių vardą 
plačiai kitataučių tarpe. Kalba
mame vakare teko būti dviems 
lietuvėms, kurios pačios prisi
pažino, kad nė nesapnavusios, 
jogei lietuvių tarpe yra tokio 
talentingo jaunimo. Jos ir 
džiaugėsi turėjusios progų pa
matyti šią grupę Šokant.

— N.

Racine teisėjas ne
patenkintas meru 

ir šerifu
Tūlas laikas atgal Racine 

mieste teisėjas C. M. Davison 
davė indžionkšenų, suvaržantį 
pikietavimą J. I. Case dirbtu
vės, kurios darbininkai strei
kuoja. Teisėjui atrodo, kad 
Racine meras ir to apskrities 
Šerifas nepakankamai uoliai 
kooperuoja su juo, teisėju, in- 
džionkšenuti vykinti gyveni
mai!. Todėl jis kreipėsi į Wis- 
consin > valstijos gubernatorių 
La Folletų prašydamas atsių
sti į Racine kariuomenę. Gu
bernatorius betgi atsakė, kad 
kariuomenė galima panaudoti 
tik. išimtinai rimtuose atvė- 
juose.. , ? • -.

Brabec’o Departamentinčs 
Krautuvės Iškilmingas 

, Atidarymas

Paroda dar skolingą 
miestui $220,000

• Aldermanų tarybos finansų 
komitetas įsakė miesto advo
katui varyti toliau bylų iškel
tą Chicagoš pasaulinės paro
dos korporacijai, kad iškolek- 
tuoti iš jos $220,000 už van
denį, kurį korporacija vartojo 
parodai. Parodos viršilos tvir
tina, kad miesto taryba buvo 
sutikusi neimti pinigų už van
denį.

Joseph Brabec
Kai tik dabar eina' didžiulis 

ir įdomus išpardavimas. Savi
ninkai užbaigę krautuvės padi
dinimo darbus, paskelbė jos Iš
kilmingą Atidarymą

“Didi vertybė, į/era prekė už 
mažiau pinigo” — sako savi
ninkai. Visos kainos nupigintos 
atidarymo proga ir, beto, dali
nama dovanos dykai.

Kalėdos jau čia pat. Reikės 
šeimai ir dovanas pirkti, čia, 
kaipo didžiausioj South Sidės 
krautuvėj ir tomis bėdomis bus 
galima lengvai apsirūpinti, Tad 
nepamirškite jos aplankyti. 
Antrašas: 51st ir Damen Avė.

Sužeidė 6 metų 
Miką Berną

Roseland

AutomobiWEST SIDE.
lių nelaimėje buvo sužeistas 6 
metų berniukas, Mikas Bernas, 
2609 Ogden avenue. Į automo
bilių, kuriuo berniukas važiavo 
su savo tėvu, Walter Bernu, 
su troku įvažiavo Marion Ga-
rolik, 1503 West Huron streęt. gė koncertinį 
Berniukas buvo paguldytas Mt. įvyko Darbininkų svetainėje 
Sinai ligoninėje. lapkričio 29 dieną.

NAUJIENOS, CMcago, K.
————-—-r

SUKILĖLIŲ BOMBOS MADRIDE

LIEKANOS DIDŽIULIŲ APARTMENTINĮŲ RŪMŲ 
MADRIDE, kuriuos sugriovė bombos. Sukilėliai bombar
duoja miestų jau kelintų savaitę, griaudami rumus ir 
užmušdami šihitus žmonių. (Kiti paveikslai viduj ir 
paskutiniam puslapyje.)

Seniau buvusieji choristai 
yra suorganizavę vyrų chorą 
vadovaujamą K. Steponavičiaus, 
Tas choras neblogai sudaina
vo kelias dainas. Aido choras 
susidedu^ iš jaunuomenės ir 
vadovaujamas p-lės Pečiukaitės 
sudainavo irgi kelias t dainas. 
Jie geriausia pasižymėjo dai
nuodami ištraukų iš rusų fil- 
mos. - • >. '. r

» - . V ■ i

Ai* nebūtų galima daugiau 
tokių parengimų '^surengto ir 
perkelti juos į Chicagą?

Kalbėtojai šiam vakarui bu
vo kviesti trys, bet dėliai šal
čio ne visi galėjo dalyvauti. 
Kalbėjo pralotas Zalink ir Dr. 
A. L. Graičunas. Abudu pa
sakė tinkamas kalbas. Tenka 
priiminti, kad Dr. A; L. Grai
čunas metais" jau’ yra senyvas, 
bet dvasia ir veikimu pralen
kia jaunus.

Žmonių susirinko gana daug, 
jei paimti tokių kolonijų, kaip 
Roselandas, o kitos Chicagoš 
lietuvių kolonijos visgi randasi 
gan toli nuo Roselando. Bend
rai tenka pasakyti, kad Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos 1 kuopos vakaras pavyko 
visais atžvilgiais.

t i * i

Reikėtų pasekti ir kitoms 
lietuvių kolonijoms roselandie- 
čių pavyzdžiu — organizuotis. 
Rodos, jau’ reikėtų pabusti se- 
nęsniems ir pradėti traukti į 
Laisvamanių Etinės (Kultūros 
Draugijos grupes jaunimą, kurs 
galėtų ateity progresuoti.

i ■

Šįvakar Social-De- 
mokratinės Fede

racijos susirin
kimas

• < . •' . K '. —i* ’ . 1 , ■ ' p' <

Ruošiasi pakelti al
gas miesto tarnau

tojams
------ -T---  .

Municipalis teismas ir rinki
mų komisionierių taryba nuta
rė pakelti algas atnaujantiems 
šiuose departamentuose arba 
skyriuose iki tos augštumos, 
koki buvo kai depresijai už
ėjus. algos tapo nukapotos. Sa- 
jo keliu aldermanas James B. 
Bovvler, miesto tarybos prezi
dentas paręiškė, kad turi būti 
sugrąžintos senosios algos ir 
tiems darbininkams, kurie tar
nauja miestui kaip korporaci
jai. O tai reiškia, kad miesto 
taryba ketina kreiptis į legis- 
laturų prašyihtf leisti uždėti 
didesnius taksus gyventojams. 
Dabartiniu laiku, miesto 
korporacijos reikalams, 
riama $37,000,000.

kaip 
sky-

Pavogė padangas 
nuo automobilio

NORTH SIDE. — 
pastatė automobilį 
prie savo buto, adresu, 1658 
Erie avenue. Įėjo vidun. Kai 
sugrįžo pamatė, kad nebebuvo 
dviejų padangų (tires).

Naujienų-Acme Photo
——■■■■■— H..H Iii.. ,.|    ai.I

iii■ 4RP MUSŲ 
RI7NIFRIII

>

.■ .....y J

S. Zubas, 
gatvėje,

Cicero■ , ' • \ r,

Iš viešųjų mokyklų gyvenimo

/'f ' . ---------
A. Schwebel pasakė kalbą; pa
daryta supažindinimas svečių 
vienų su kitais. Tačiau svar
bioji kalbėtoja buvo p-lė Doro- 
thy Neubauer, vietos mokyklų 
administratyvė sekretorė. Ji 
kalbėjo tema “Moderniškas auJ- 
klėjimas..

Cicero mokyklos auklėtiniai 
stokjardų parodoj

Ketvirtadienis, gr. 10, 1936

Aštunto skyriaus Cicero 
mokyklos vaikai, vadovaujami 
mokytojų, aplankė ūkio parodą 
stokjardų amfiteatre gruodžio 
4 dieną. Grupėj dalyvavo dau- 
giau kaip 100 mokinių. Daug 
dalykų suįdomino jaunuosius 
parodos lankytojus ir lankyto
jas. Ypač juos domino dau*- 
gybė rūšių gyvulių ir, supran
tama, arklių paroda.

Ryšy su šiuo aplankymu no
risi tarti keletas žodžių apie 
ekskursijas, kurias rengia vie
šosios mokyklos.

JUOKAI
Kostumeris: Veiteri! ši mė

sa nelabai skani.
Veiteris: Negaliu suprasti: 

buvo truputį apdegus, bet aš 
Uždėjau greitai Įvazelino ant 
jos.

Veiteris: Mes turime sep
tynių dešimčių centų ir dole
rio pietus.

Kostumeris: O koks skirta 
mas?

Veiteris: Už 
jus gaunate gydytojo 
rų.

vieną dolerį
priežiu-

(Du vaikai šnekasi)
Mano tėvas yra geras 
vienu brūkšniu jis gali pakeisti 
linksmą išvaizdą į liūdną.

Antras: Mano tėvas gali tų 
patį padaryti, bet jis padaro tai 
pagaliu.

— Surinko Veronika Faiza.

Pirmas: 
artistas,

7

Praeity, kai dauguma iš pa
čių “Naujienų” skaitytojų lan
kė mokyklas — kaip jie buvo 
mokinami? Ogi štai kaip: 50 
ar 60 mokinių viename kamba- , 
ry; mokiniai paskirstyti į ke- ’ 
lėtą grupių sulig to, kiek lai-; 
ko jie jau mokinosi; dažnai j 
vienas mokytojas visiems da
lykams dėstyti; rimta mokytis 
paskatino priemonė tai balana 
arba “lineika”; mokymas nuo
bodus, nesuprantamas.

Ne stebėtina, kad daugelis 
mokinių nieajpkentė mokyklos, 
šiandie mokymo metodos ki
tokios — vis daugiau dėmesio 
kreipiama į tai, kad auklėti
niai praktika mokintus išgul- 
domus jiems dalykus. štai 
kodėl pav. ir Cicero mokyklose 
daug dėmesio kreipiama į vai
kų darbuotę mokyklų kliubuo- 
se, į lankymų muzėjų, dirbtu
vių, miesto ,ar privačių ofisų,
miškų ir tt. — Vp.

WOlLD PLAYHOUSE 
410 S. Michlgan—arti Van Buren 
Tęsis nuo pietų ijd Vidurnakčio 

— 25c iki 2 vai. pp.
YPATINGAS PARODYMAS 

—AMKINO PERSTATŲ— 
‘SON of MONGOLIA’ 
Pirmą Sovietų filmą pagamintą 
Mongolijoje su vietiniais artistais

Geo. P. Cunningham

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.

VISADA ŠALTAS 
COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Metinis Cicero Mokytojų 
Gerbūvio Asociacijos bankietas 
įvyko ketvirtadienio vakare, 
gruodžio 3 dienų, Hawthome 
Park Community House patal
pose. Pietus patiekta 6:30 va
landą vakare, svečių dalyvavo 
290. Salė įvykiui buvo gra
žiai išdekoruota.

Muziką bankietui parūpino 
Mundy Singers, juodveidžių 
dainininkų kvartetas. Vėliau’ 
padainuota keletas grupių dai
nų, kuriopis vadovavo p-lė Lula 
Kilpatrick. P-lė Grace Boyd, 
Asociacijos prezidentė, trumpai 
prabilo į susirinkusius, ir pers
tatė p-nų Frank Petru, Cicero 
mokyklų tarybos prezidentų, 
kaipo vakaro tostmasterį. Mo
kyklų superintendentas George

Fort Dearborn Tavem ran

visos

*

t

Ly 
‘So

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE 
Phone PROspect 7565

89c,

5c

- Jeweler
t • I ...» .

Jeweter, 4148

Kas per DAIKTAS! MAY
TAG SKALBYKLA! $69.50 
vertės 1

a..

p° RA
, -t'’-"'1 ■ » ■'< ' "*

Vaikų vien vilnų
SNIEGO KEPURES 

Lengvios, buvusios po 39c. 
Specialiai po 19c

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

WEST SIDE HOTEL 
WALTER NEFFAS, Savininkas.

2435 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 9585

i ii
........ į.... . ......... >..lll.,l,į.^l.Į,i|l,.,lli|lj.‘l,ij.~.. 1,1-1,11,,' . r

Visiems užsieny gyvenantiems 
lietuviams „Lietuvos Žinios** 

metams tik 6 doleriai.
Norėdami palaikyti ryšius su už

sieny gyvenančiais lietuviais, mes nu
tarėme mūsų dienraščio prenumeratą 
skaityti tik tiek, kiek mums apselha 
ekspedicija. Todėl, visus kviečiame 
išrašyti populiarų demokratiškos pa
kraipos dienraštį

Yra

Bitters. J^at>a”įyki^Jį^šianJie

4301

P/Nover
’ • •. ’.VM,

''
P. Nover -

Archer avenu'e. šioje krautu
vėje yra viskas parduodama 
nupigintomis Rainomis prieš 
žiemos šventes Kalėdas. Par
duodama tąip daimantiniai žie*- 
dai, kaip , geros išdirbystės 
laikrodėliai ir kitokie daiktai.

P-no Nover garsinimas eina 
“Naujienose”, ir reikalui esant 
neužmirškite gero tautiečio 
krautuvės.

Fort Dearborn
Tavern

dasi adresu 3464 South Litua- 
nica avenue. ši užeiga praneša 
visiems tautiečiams, kad gali
ma gauti visas valgis u’ž 25 
centus ir dar stiklas alaus vel
tui. šilti valgią! galima gauti 
nuo 11 valandos ryto iki 11 
valandos vakaro. Įstaigos gar
sinimas eina “Naujienose”.

■ ■ •

— Senas Petras.

į ........
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DEPARTMENTINĖ
KRAUTUVE

/ GALITE ČIA GAUTI IR KREDITO!
2001-341 WEST 51-ST STREET

7 , KAMPAS DAMEN AVENUE 
e Telefonai: PROSPECT 1553 e PROSPECT 0094

‘ ». ATDARA KAS VAKARAS
MŪSŲ KRAUTUVĖS PADIDINIMO

GRAND OPENING!
DYKAI GRAŽIOS DOVANOS

kuris metams tekaštuoja tik dole
riai, pusei metų 3 doleriai.

Jei vienai šeimai per brangu — 
susidėkit dviese ar trise.

Mes norime, kad „Lietuvos Žinios“ 
būtų skaitomos viso pasaulio lietuvių.

Kas atsiųs savo adresą — gaus ne
mokamai 1 egz. susipažinimui.
Rašyti: „Lietuvos Žinios“. Kau

nas, Gedimino 38. Lithuania.

SPECIALIAI
Ketv., Pęnk., šeštad. ir Sekm. iki pietų

Kalėdų Eglaičių 
Papuošaląi P° 2 C

NOSINIAI
Po 2 dėžutėse, puikiai išsiu
vinėti. 19c vertės 
Specialiai dėžė už V 
...... . ................ . ■■....  "l....>■.............................. .... ....... .

MUSLINAS
Išbaltintas. 36 colių plotis. 
Nedaugiau 10 yardų vie
nam 9y?c 'yardaS

Penktadienį per Dieną 
SPATS 

Kiek apgadinti. Ne 
mieros. Penktadienį tiktai 
nuo 12 iki 6. Vertės 
Pora ................ i.........

Daug 
Moterų ir 
Merginų 
ŽIEMOS 
KAUTŲ 
Išparduoda
me. Vertė 
iki $10— 
tiktai

$1.42

COLĘS ALIEJAUS

ŠILDYTUVAS

*39.50“ “ aukšč.
....................... ..............■ .1.". ......................................r

šįvakar Chicagoš Labor 
ceume įvyks susirinkimas 
cial-Demokratinės . Fęderacijoš. 

(Ta organizacija atstovauja so
cialistus, kurie atsimetė nuo 
Norman Thomas, ) socialistų 

ko dėka gerų, energingų ir pa-Part^a* skilus- 
sišventusių darbuotojų kuopoj. Susirinkimas bus pašvęstas 
Pastaruoju! laiku kuopa suren- svarstymui ir planavimui vei- 

vakarą, kurs kim0 ateityje.
Labor Lycettai randasi ties 

kampu Ogden ir Kėdzie gatvių

Roselande gyvuoja Laisva
manių Etinės Kultūros Drau
gijos 1 kuopa. Nors 1 kuopa 
dar jauna, bet ji sugebėjo su-i 
traukti gerų dalį Roselando ir 
Chicagoš lietuvių. Tai atsiti-

lapkričio 29 dienų

4

Buk sveikas ir linksminkis gyvenimu

“REX BITTERS”
gardaus skonio tonikas, padarytas iš žiedų ir šak- 

___f(Europine formulą).. Butelis šio Žinomo biterio tu 
retų rastis Jciekvięnje stuboje. Viąai šeimynai patiks Re> ...

v Chicago, III.

i

■į*

f

RE

REX

Kalėdų Eglučių 
LIAMPUTĖS 
po tuzinas7 C ;

Ketvirtadienį, 7 iki 9 v. vak. 

Moterų ir augančių mergi
nų kaliošiai.

GAITERS
Aukštų ir žemų kulnų. Vi
sos mieros. Paprastai $1.25 
vertės, pora 79c
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onrpe $377.

Rakandai-Įtaisai

PRIE

Ketverge

ĮjŽfctSfe
Lį.įĄ1'..

Vincas Grabauskas 
tebesikankina Cook 
Apskričio ligoninėj

blėties 
pagei-

darantis 
Naujienose 
Apsimoka

Pardavimus 
Pirkimas

Buvo rastas negyvas lovoje, 
savo draugo kambaryje

Bet kartais 'ligonis sumany
davo ir gydytojus apeiti. Kartą 
vienas gydytojas prirašė jam: 
piliulių. Receptas sake kad rei-: 
kia paimti po vieną miltelį tam 
tikru laiku. Bet Bartušis ban
dydamas nusinuodyti tų vaistų 
pagelba išgėrė visus vienu sy-!

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

Dvigubas celiopha ie su
vyniojimas labiau-sušvelnin- 
tų Old Golds cigaretę neša 
jums Old Golds rinktinio 
derliaus tabako geriausiose 
sąlygose.

REIKALINGA merginos prie na
mų darbo, pas lietuvi. Mažai darbo, 
tik du žmonės. Pašaukite po 6 vai 
vakare. Rockwell 4605.

REIKALINGA moteris ar mergi 
na restaurantui už virėju. 
Atsišaukite 3828 So. Halsted St.

REIKIA jauno vyro, 18—21, dirbti 
plumbing krautuvėje. 6089 So. State 
Street. ■

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

VYRŲ 
SKRYBĖLĖS

Dar kartą atmetė 
gazo kompanijos 

reikalavimus

PARDAVIMUI tavernas, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gali padaryti 
daug pinigų. Atsilankę patirsite 
žūsti ir vertę biznio. 372 E. 71

Illinois legišlaturoj atstovų 
buto nariai /dauguma 105 bal-

davimo taksus. Trys centai tų 
taksų buls imama iki gegulės 
mėnesio 1 dienos 1937 m. Da
lis šių taksų eis bedarbiams 
šelpti. Biliųs dabar pasiųsta į 
valstijos senatą.

Pirmojo skyriaus apeliacijų 
teismas atmetė/ gazo kompani
jos reikalavimą pakelti Chica- 
gos gyventojams kainas už ga- 
zą 16 nuošimčių. Tai jau ke
lintą kartą valdžios įstaigos 
atrheta Šį kompanijos reikala
vimą.

Jis persiskėle galvą lipdamas 
siaurais ir netvirtais laiptukais 
nuo pastogės kambariuosna. Pa
stogėn buvo nuėjęs gauti vamz
džių pataisymui šilumos kam
bariuose. Ėjo su sunkiu krovi
niu rankose. Belipant žemyn, 
du laiptai staigiai lūžo ir Gra
bauskas krito.

Lietuvis Frank Ezer 
ski Mirė Organine 

Širdies Liga

T0WN OF LAKE 
apskričio ligoninėje 
kiną 
lietuvis 
bauskasJ

... — Cook 
tebesi.kan-

45 metų Town of Lake
Vincas-William Gra-

NAŠLĖ moteris ieškau draugo nuo 
45 iki 50 metų, esu pasiturinti, no- 
rėčia, kad ir vyras turėtų šiek tiek 
turto. Meldžiu rašyti laišku, 

1739 So. Halsted St. Box 545

Be seifo su $4,000 ir automobilio, 
pavogė daug dalių

Persiskėlė galvą nusiritęs nuo 
laiptų

Trys centai pąrdavi

18 APIELINKĖ. — Cook ap
skričio psich opalinėje (proti
nių ligų) ligoninėje buvo užda
rytas 35 metų Frank Bartusis. 
Gyveno adresu 2013 Canalport 
avenue.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas rengia Bunco 
Party sekmadienį, gruodžio

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

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

CALumet 5269.
_________ (Naujoj Vieton

Nei daktarai, nei sesuo nesavai- 
dė Frank Biartušio

A.^DPWW _ ......
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pamaldose, o 
po pamaldų atsilankyti j GRICIŲ NAMUS po No. 2034 South 
Union Avenue.

Nuliūdę liekame,
DUKTERYS, ANŪKAI IR GIMINĖS.

Užsispyrė Nusižndy 
ti; Uždare I Proto Li 

gų Ligoninę

REIKIA kabinetų dirbėjų, patyru 
šių prie gerų rakandų, kreiptes 

226 West Schiller. . ■

PARSIDUODA gerai apsimokan 
tis restaurantas. Kreiptes pas Žy 
dūką. 4707 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrus moteris 
prižiūrėti du ligonius —tėvą ir mo
tiną ir padirbėti truputį prie namų 
ir virtės. Šaukite po 5 vai. vakare.

• 8034 So. May St.
Tel. Stewart 3669.

PARSIDUODA ‘ keturfletis, gra
žiausioj Marųuette Parko apielinkė j, 
viskas modemiška. $10,006.00.

Trimetis ................  $8X100:00
2 flatų mūrinis ..............  $6^500.00
Medinis cottage .......... $8^004)0
2 po 4 kambarius ....... $2^00.00
Bizniavas namas pačiame fctenio 

centre ....... ............  $5^00.00
Cash arba lengvais išmokėjimais. 

Turiu ir daugiaus visokių namų ir 
biznių. Klausk

KAZYS URNIKAS, 
4708 So. Wėstem Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Ligonį buk * turėjo apėmusį 
nusižudymo maniją* Progai pa-' 
sitaikius, jis kandydavo atimti; 
sau gyvybę. Jį nuo to sulaiky-! 
davo arba sesuo arba gydyto-; 
jai, kuriuos sesuo šaukdavo. \ MOTIEJUS N&VADOMSKAS i

Persiskyrė šitię pasauliu | 
11 dieną gruodžio, 1911 m., ! 
sulaukęs 46 ihętų amžiaus, gi- ■ 
Jmęfe StabinciŠkių kaime, Tra- į 
ką apskr., Vilniaus redybos.
»• Paliko dideliame nuliūdime*J 
dukterį jFrancišką Stoškus, 2 
sunu Juozapą ir Antaną.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus tėvelio bus laiko
mos Šv. Mišios su egzekvijo
mis Aušros P. š. Vartų bažny
čioje Įpėtnyčioj 11 d. gruodžio, 
1936 in. 8 vai. ryto. Kviečiame 
visus 'gimines, draugus ir pa- 
žįstaipus atsilankyti į pamal
das. . <; ...... . ■ ;.:įį '>-■ į|

Mes Tave musų brangusis 
teveli niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nėbesugrjši, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. Lauk mus 
ateinant!

Nuliūdę lieka,
Duktė Pranciška Stoškus, šo

nai Juozapas ir Antanas.

Ketverge, Gruodžio i(Mtą dieną, 7:80 valandą ryt© Dievo 
Ąpveiždos parapijos bažnyčioje, bus atlaikytos trejos šv. Mišios 
už vStlnnZc ninln • •

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui—-būti naktį, maža šeima, 

Sheldrake 2986

T0WN OF LAKE. — Koro
nerio džiurė vakar nusprendė, 
kad lovoje rastas negyvas lie
tuvis, Pranas Ezerskis, mirė 
organine širdies liga.

Tardymas įvyko J. F. Eudei- 
kio lavoninėje, adresu 4605 S. 
Hermitage avenue.

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT RO0FING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Velionis buvo apie 56 metų 
amžiaus. Karts nuo karto ken-: 
tedavo nuo gasų viduriuose, bet 
šiaip sunkiai nesirgdavo.

Jo draugas Petras Jucikas 
pasakoja, kad velionis nedirbo 
apie 15 metų. Gyveno iš pini
gų, kuriuos buvo uždirbęs, be 
to, iš pinigų, kuriuos Jucikas, 
jam duodavo.

Ezerskis paėjo iš Žvingių pa
rapijos, Lietuvoje. Chicagoje 
turėjo brolį Miką Ezerskj, 3008 
South 47th Street, kuris rūpin
sis laidotuvėmis. Jos įvyks šeš
tadienį rytą. Kūnas bus pakas
tas šv. Kazimiero kapinėse.

Petras Jucikas, velionio drau-į 
gas, yra apie 45 metų amžiaus,’ 
ir dirba Armour dirbtuvėje.

Mirties aplinkybes tyrinėjo; 
policistai, S. W. Apczynski iri 
M. Connaughton, iš New City; 
nuovados. i

MERGINA bendram namų dar
bui—^prižiūrėti 2 vaikus, būti, 529 
N. Taylor, Oak Park Tel. Village 
6585 J.

MERGINA 20—35 namų darbams 
be skalbimo—savas kambarys. Nuo
latinai. $8.00—puikus namai.

Sheldrake 3416.

Užsiėmimu Bartusis > yra 
Punch Press” ^peruoitojas.

MERGINA bendram namų dar
bui be skalbimo mažoj šeimoj, north 
sidėje, žinoti virimo, nenakvoti, 
$7.00. Juniper 3982.

Mirė Lietuvoje Gruodžio 8 <d. 9:00 valandą ryto, 1936 m., su
jaukus 79 metų amžiaus, gimus Kuritaučių kaime, Kepurėlių pa
tapo Telšių apskr. Paskūtinhioju laiku gyveno Alsėdžių mieste.

Paliko dideliame nūliudiihe 4 dukteris, 3 Amerikoje, Domicėlę 
Gricienę, žentą Juozapą, -Oną Gailienę, žentą Juozapą ir Veroni
ką Oukurienę,, žentą Antaną, o Lietuvoje paliko dukterį Su
daną Asilowicz. Taipgi Amerikoje -5 ąnukus ir daug kitų girni-

PARSIDUGDA Taverna—Visa ar
ba priimsiu pusininką. Pragyveni
mui kambariai ant vietos. Biznis 
randasi ant bizniavos gatvės. 1587 
West 63rd Street.

nekeisti pavogtų “Travel- 
check” ir duoti žinią, jei 
pasirodys su tais čekiais, 
pakol kas žinių nėra.

Apiplėšimo nuostoliai siekia

Ambulansas Grabauską sku
biai išgabeno ligoninėn. Ten jis 
guli trečią dieną, sunkiai kovo
damas prieš mirtį.

Grabauskas yra Vilniaus 
krašto žmogus. Jo žmona yra 
Michalina Grabauskienė. Turi 
vieną podukrą, Ąnna Marian,. 
kuri gyvena prie 50 Place ir 
Western avenue. Yra ištekėju
si už vokiečio, Edvard Marian.

Grabauskų adresas Town of 
Lake yra 4402 S. Wood Street.

GELUMBICKIENĖ
A z po 'tėvais BUDBAITĖ

Taipgi Joniškiečių L. ir K? 
Kliubo tą patį sekmadienį, 
gruodžio 13 d./įvyks priešme- 
;inis susirinkimas toje pačioj 
svetainėj, 2417 43rd st., 
ji vai. po pietų.

Prašomi visi kliubo nariai 
atvykt susirinkiman.

— B. Vaitekūnas, jrašt.

PETRAS SAKALAUSKIS
Permslc^tF °su ? šiuo pasauliu 

Gruod. 7 d., 9:50 vąl. Yyto, 
1936 m., sulaukęs gilios se
natvės, gimęs Šiaulių apskr, 
Šiaulių parap., Kudėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 85 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Lietuvoje 2 sūnūs Vladislovą 
ir Petrią, o Amerikoje drau
gus ir pažįstamus.

Laidotuvėmis rupinasil drau
gas Stanislovas Ličkus, tel. 
Boul. 5856. Kūnas pašarvotas 
4605 S. Hermitage Avė.'
Laidotuvės įvyks pčtn. Gruo

džio 11 d., 8 vai. ryto iš J. F. 
Eudeikio kop. ’ į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Sakalaus- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami -esat )nu°širdžiai kviečia
mi dalyvauti lidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Drangas ir pažįstami.

Patarnauja laid ddr. J. F. 
Eudeiklis, tel. - Yards 1741.

Velionis mirė netikėtai antra
dienį po pietų. Šeimininkė Anna 
Vązuis, 5444 S..Paulina, stueet,. 
kurios namuose velionis gyve-j 
no, pasakoja, kad tos dienos 
rytą Ezerskis buvo atsikėlęs, 
vaikščiojo po kambarį, lyg nie
kas nieko. Pasisukinėjęs po na
mus vėliau atsigulė. Nuo to 
laiko jis buvo užsidaręs kam-’ 
baryje. Jo nematė. Tik kai ve-- 
lionio kompanionas ir draugas1 
parėjo namo iš darbo ir atida
rė. duris, jis rado Ezerskį ne
gyvą lovoje.

VINCENTA - 
CZWALINSKIENĖ 

(po tėvais Mikulskaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 8 d., 4:45, v. ryto 
1936 m., sulaukus pusės amž,, 
gimus Raseinių apskr., Ko- 
venskių parap., Šventragiu km.

Amerikoj išgyveno 23 metus 
Paliko dideliame nubudime 

2 mylimas dukteris Josephine 
ir Stephanie, sūnų Stanislovą, 
žentą Alfonsą Stasiui}, brolį 
Antaną Mikulskį ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks šešt., 
gruodžio 12, 8:00 vai. ryto iš 
koplyčios į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincentos Czwa- 
linskienės giminės, draugai ir 
pažįstami (esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
dukterys, sūnūs, žentas, bro

lis ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741.

Naktinis sargas, Jonas Masla, 
kurį plėšikai užklupo ir supan
čiojo, pasakoja, kad vienas iš jų 
buvęs nemažo ūgio vyras. Atro
dė, kad sveria apie 175 svarus. 
Turėjo užsivilkęs purviną pilką 
švarką. Veidą, buvo užsidengęs 
ruda moteriška kojine. Ranko
je laikė revolverį. Sargas nega
lėjo pasakyti kaip atrodė kiti 
du piktadariai.

Automobilis, kurį plėšikai pa
siėmė buvo 1935 metų Ford De 
Luxe sedanas, žalios-pilkos 
spalvos. '

Visoms finansinėms įstai
goms buvo išsiųsti persergėji
mai 
lers 
kas 
Bet

25 METŲ*’MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BARGENAI 51st ir WeHtern - 
plytų budinkas — krautuvė ir <la 
tas viršuj, didelis -garais užpaika 
lyje, savininkui lodnavo $16,'000 — 
dabar parduos už $5įO0O. Kreųrtės 
8784 -26th St. Tel. Sto<acwell lft6(

VERONIKA 
TAMOŠAUSKIENĖ 

po pirmu vyru Cepukonienė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

1'0 'd. gruodžio men. 1985 me
tais, sulaukusi pusamžiaus, 
Giinė Kiaužerių kaime, Smil- 
gių parapijoje.

Paliko dideliame nuliųdime 
2 sūnūs Antaną ir 'Bronislavą, 
2 seseris A. Elžbietą ir Salo
nai ją, brolį Juozapą ir gimines, 
o Lietuvoje vieną brolį.

Sunku ir liūdna mums gy
venti be Tavęs brangioji mo
tinėlė ir sesutė. Pasiilgstame 
tavęs kasdien. Mes tavęs bran
gioji rrieikuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįei, 
bet įmes anksčiau ar vėliau pas 
Tave ateisime. Lauk mus atei
nant!

Nubudę lieka,
Stinąi ir sesuo — Salomija 

Vešotienė.

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 
tferson Avė., Detroit, Mich.

Tą seifą ir 
kitus grobio daikltus sudėjo į 
Balzeko automobilį ir išvažia-

ANGLYS! 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR 
MIESČIVOSE. 

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ 

Tel. Kedrie 3882

BALZEKO GARAŽO PLĖŠIKŲ NEI KVAPO; 
NUOSTOLIAI SIEKIA APIE $5,000

Daktarų priežiūrai jį atidavė 
sesuo Josephine Thomas, gy
venanti ties numeriu 1931 
Shelby Court.

į liekame, 
ukterys, žentai, anų 
į 4r gimines.

Patarnauja
Skudaįs, tel

MAGDALENA 
TAMOLIUNIENĖ

Per§jskyrė .'su , šiuo pasauliu’ 
gruodžio 8 d., 2 vai, ryto, 1936 
m., sulaukus J 05 metų amž., 
gimus -Panevėžin,’/ mieste.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų kunigą Antaną Tamo- 
liuną, dukterį Kotriną ir žen
tą šaburiuš, 7 anūkus, o Lietu
voje dukterį ir žentą Juozapą 
Masiulį ir 5 anūkus ir daug 
giminių. •

Kūnas . pašarvotas randasi 
S. M. Sklido koplyčioj 718 W. 
18th St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, gruodžio 12 d., 9 vai. 
ryto iš koplyčios į Apveizdos 
Dievo parap. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos. pamal
dos už velionės .sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv, Kazimiero 
kapines. \ t

Visi A.A. Magdalenos Ta- 
naoliunienės draugai/ ir pažįs
tami ' esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir • atsisveikinimą.

Nuliud 
Simus, <

PRANCIŠKUS EŽERSKIS
Persikyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 8 d., 1986 m., sulau
kęs pusės amž., gimęs Taura
gės apskr., Žvingių parap., 
Balandiškių kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus
Paliko dideliame nuliudlime 

brolį Mykolą, brolienę Marija
ną Ezerskiene, ir jos šeima, 2 
pusbrolius, Mykolą ir Vincen
tą Šepučius įr jų šeimynas ir 
gimines, p Lietuvoj 4 brolius 
ir 3 seseris.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks šešt., 
gruodžio 12 d., 8:30 v. ryto iš 
kop. į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtus j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus 
Ezerskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekme,
Brolis, brolienė, pusbroliai ir 

giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel. Yards 1741. .

Didelis Išpardavimas 
; DABAR EINA > 

PAUL LEASES. Krautuvėje 
Vyriški Džeketai, skuriniai, vilnoniai ir meg 
Utiniai. Kainos nuo $3.95 ir augščiau. Kelne/ 
darbinės ir šventadienės nuo $1.00 iki $7.50

Didelis pasirinkimas vyriškų rūbų pas

PAUL LEASES 
...ir' 4 3427 South Halsted St 

(Prieš 34th Place)'

NORIU pirkti taverną South Si
dėje arba renduoti tuščią štorą, tin
kamą dėl taverno. Kas turite par 
duokite arba renduoti pašaukite.

Republic 9440.

Personai 
Asmenų Ieško

NAUJIENOS, Chicagą, UI---- • ... .r7,r. --------- - -------------- —------ —-------
13 . dieną, J. Juškos svetainėj,įsų prieš 23 nutarė palikti par- 
2417 W. 43rd st. Pradžia 4 ‘ 
'vai. pavakary.

Bus šauni muzika šokiams 
dovanos prie durų (Dooi 
Prizes) ir dovanos laimėju
siems lošime.

Zarasiškių Kliubo priešmetinis susirmkimas įvykš ketvirta^ie-l 
nį, gruodžio 10 d. 8 vai. vak. pas pp. Žukauskus, 2126 ‘So.; 
Halsted S t. Visi nariai kviečiami atsilankyti, nes bus ren-’ 
karna valdyba 1937 metams ir kiti svarbus reikalai.

. A. Shaikus.
Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. wsirin;kimas įvyks peiik-: 

tadienį, gruodžio 11 d., 333 So. Ashland blvd., Am alga-, 
matęd Centro name, 7:30 'vai. vak. Valdybos rinkimai įvyks 
nuo 12 vai. po pietų iki 7 vai. vak. Visų narių pareiga yra; 
dalyvauti balsavimuose, taipgi ir susirinkime, nes yra svar-i 
bių reikalų aptarti. —Valdyba. j

- . ■ ■ ■ . ■ . . . ' v
........    ■ ■m»>ikni !■ t—................... I..... —..............................   ,1

Pamalto ItoUa

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams_ .

3316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

BRIGHTON PARK. — Kas buvo apie $4,000. 
apiplėšė Stasio Balzeko įstaigą, 
Balzekas Motor Sales, dar ne
žinia. Bet, paaiškėjo, kad pikta
dariai nepasitenkino vien seifu 
su $4,000 ir automobiliu.

Apiplėšimo sukeltam sujudi
mui praėjus, pasirodė, kad trys 
plėšikai, kurie įsigavo garažan 
Ves 4030 Archer avenue, pasi
vogė sekamus daiktus:

16 Tropicaire vandeninių 
*’heaterių” automobiliams;

24 dėžes automobilių valymo 
vaško, Simoniz”;

12 galionų “Prestone” alko
holinio skystimo apsaugojimui 
motorų nuo užšalimo;

1 “Adding machine 
chaniškus ščiotus”;

1 šešių tūbų Philco Radio 
aparatą, ir

10 American Express Com- 
].any Travellers Checks, po $50 
kiekvieną.

Apart to viso grobio, jie pa
siėmė įstaigos seifą, kuriame apie $5,000

NAŠLĖ paaukuos du tikru impor 
tuotu kilimu, sunkus, Orientalio ra 
što, po $18.00. 3980 Jackson, lst 
Van Buren 1078^

TavernWanted

Help Wanted—Male-Female 
Paibininkų Reikia

REIKIA veiterkų $12, fountain 
merginų $15, lieteliams merginų 
$50, virtuvėms pagelbininkių $12, 
tavernoms virėjų $14, salad mergi
nų $18, taipgi vyrų visokiems dar
bams. Wabash Employment, 14

............................................................. '

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkio. Kreipkitės 1256 So. Millard 
Avenue.

GROSERNĖ ir bučernė ant par
davimo lietuvių apgyvento j vietoj, 
biznis išdirbtas per 30 metų, renda 
pigi už pirmą pasiūlymą. Priežastis 
—liga. Antrašas 8401 So. Lituanica 
Avenue. .

fiARGENAŠ. Kampinis Tavernas, 
taf-p dviejų karlainių, penki kam- 
bfiriai^rpigi renda. Biznis - tiesiog 
aukso mainos.,. Parduosiu nepaprašy
tai pigiaiį nės vienai nesukontro
liuojama. 2042 So/ Halsted St.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo, mėgti vaikus—geri na- 
mai, $6.00. Sheldrake 7748._______

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Mezgimo Dirbtuvės
iru^: L-. - - L

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M I L L S 

. F. Selemonavich
504 WEST 38-RD STREET 

Telefonas Victory 8486 - 
Sveterių krautuve atdara kasdieną 

—ir vakarais ir škemadieniais.

KRIAUČIAUS BIZNI parduosiu 
pigiai, geroj apielinkėj, daug tautų 
apgyventa. Pirma apsižiurekit kokia 
apielinkė, kaip toli kriaušiai, kokios 
praisos, nėra 49 centų. Adresas Nau
jienos, .1789 So. Halsted St. Box 544 
Rąndos $11, 2 kambariai ir štoras.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

Z S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Ave^ 

Hemlock 0800

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

z REIKIA merginos bendram namų 
darbui. Kreipkitės 930 Blue Island 
Avė., 7 kambarys, Monroe 1333



Mergina nusižudė

Gavo darbą filiuose

pen

svarstys
mie

Difteria 98 kauntese
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Madrido—Lietu va Modernizuoj

darbių Šeimynoje 
r Dvyliką Metų — 
Dešimts Vaikų

Brighton Parko Ko 
lonijoje Užėjo Api
plėšinėjimo Banga

uve Ulysi Rakštienė teismo 
paskirta vaikų globėja

bus malonus jūsų kostumeriai 
draugams.

Atėmė $4 
iš mote

Pasveikinimai tilps dideliame 
jienų Kalėdiniame numeryje, 
išeis

Teisėjas Green paskyrė lie
tuvę, socialę darbuotoją, p. Uly

Ir merams, netik ka 
raliams, beda

vagys išnešė dvi

pasiturimo 
sušaukti 
tarybos

Pavogė pluoštą rūbų iš Petro 
Juigelonio buto

Rastas moteriškės 
lavonas

Policininko sunui

isman buvo atėjusi ir nw 
Doris Jeffries, sunykusi, 

rgusi ir beveik prie džiovos 
:sčio.

Tariasi transportą 
ei jos kompanijų 

reikalu '

• Valstijos sveikatos departa
mento direktorius Dr. Jirka

P-nia Rose Arhundsen 54 me
tų, žmona Fpx Lake mieste
lio mero 57 metų, teisėjo Ralph 
kambariuose pastatė tokį ulti
matumą savo vyrui: arba re
zignuok iš mėro vietos, arba 
duok man skirybas. Moteris 
nenorinti su meru gyventi to
liau, kadangi, pasak jos, poli
tika ir gėrimai keliaują ranką 
už rankos. Atrodo, kad netik 
karaliams, bet ir merams po
litika kartais būna kebli.

Norwoodi Parke, ties 7600 
Wilson avenue, buvo rastas kū
nas moteriškės, Ljllian Klemz, 
Sr., Elmwbod Parko valdininko, 
Jos galva buvo sutriuškintu 
Kūnas buvo jau sugedęs.

Sunkiai serga Edward A 
Cūdahy 76’įmetų, žinotinos ’ sker
dyklų firmos 
irig Co.

Mrs. Marie Kūle 
tų, 348 East 80th 
šeši namo $4,000 
National Bank, 784 
sted Street. Holdaj

m Jeffries tų vaikų tėvas 
dėsi, kad neturi darbo. Ne
samas darbo, negali vaikus 
dyti. O neturėdami rūbų 
ii nėgali eiti mokyklon.
Įp jis kalbėjo miesto teisė- 
rhomas Green, kai buvo 
aktas teisman paaiškinti 
1 jo vaikai nelanko mo-

vo vįsai arti alėjų 
mų.

dvyliką metų — dešimts 
ų. Per penkis paskutinius 
is “ant relief” ir per pen- 
paskutinius metus 
aikai.

j e, ties numeriu 1648 Maypole 
avenue.

— Cudahy Pac,k 
tarybos pirminin

kas; Randasi St. Lūkės ligo- 
ninėj.

Stambus pramoni 
įlinkas serga

;■ Betty Jaynes, 15 metų chi- 
cagietė atigštošios mokyklos^ 
mokinė, praėjusį šeštadienį 
pasižymėjusi Chicagos operoj 
kaip dainininkė, gavo pasiūly
mą dirbti filmose. Pradinė al
ga siulbma jai $500, o laikui 
bėgant iki $2,500 sąvaitei. 
Metro-Goldwyn-Mayer firmų 
korporacija yra ta kompanija, 
kuri nori pasamdyti jąu‘ną dai
nininkę.

Antradieny, . gruodžio 8 die
ną, įvyko pasitarimas prie už
darytų durų tarp miesto mė
ro ’ Kelly ir Chicagos gatvėką- 
įrių linijų prezidento Guy A. 
Richardsono. šio 
pasėkoj nužiūrėta 
konferencijai miesto 
komitetas, kurio žiniai pavesti 
yra transportacijoš reikalai, 
Konferenciją; turi įvykti 
šiandie 11 valandą ryto.
i Konferencija 
naikinimą kontrąkto 
stu opera vimui susisiekimo
įmonių. Kompanijų atstovas 
pareiškė, kad jo atstovaujami 
interesai gali >( išlyginti dalykus 
į keletą savaičių. Tačiau mie
stas nori sušisiekimO: įmonių — 
gatvėkarių, elevatorių ir'. bušų 

opėrayimo suderinimo. O 
t ąi a t siekti ims ^daugiau laiko, 
negu keletą savaičių. ?

tas. Nepasitenkinę vien. bran 
genybėmis, 
sukneles ir paltą, vertes $100. 
Be to, nuo sienos nusiplėšė te
lefono “nikelinį baksą”.

George Kamber 20 metų, 
7747 Rhodės avenue, sūnūs 
Woodlawn stoties policininko 
Kerry Kamber, yrą kaltinamas 
vagyste.. Dešimt dienų atgal 
jis .paliko šeimynos namus, pa
vogdamas tėvo tarnybinį re
volverį. < :

bėja. Ji atstovauja Chicagos 
Naminių Santykių teismą. Ry
toj p. Rakštienė išduos rapor
tą apie šeimynos namų gyveni
mo sąlygas. . • . • < <

Ji yra žmona lietuvio vaisti
ninko, p. Juliaus Rakščio, 1900 
S. Halsted Street.

Apiplėšė dar vienus namus

, Beveik tuo pačiu laiku buvo 
apiplėšti kiti namai prie tos pa
čios Mozart gatvės. Trečioji 
plėšikų auka yra vienas Louis 
Micklenburg, gyvenus ties Nu
meriu 4132 S. Mozart Street.

Iš jo namų piktadariai išne
šė keturis žiedus, vieną balto, 
kitą geltono aukso, vieną topa
zo žiedą ir vieną cameo žiedą.

Be to, dingo 100 šmotų si
dabrinis stalo įnagių komple-

sižvelgdamas į liūdnas šei- 
>s aplinkybes, teisėjas ne- 
udė tėvo nei vaikų.
t pareiškė, kad užsuks šel-
įstaigas tėvui neatidėlio-

surasti darbą, vaikus apru- 
rubais, o į namus pasiųs-

oteriškę išmokinti motiną
į ruošos darbo ir vaikų praneša, kad susirgimų difte 
rjimo.
’fries šeimyna gyvena ap-'tais buvo 98 kauntese. Valsti 
ioj penkių kambarių šėtro- joj iš viso yra 102 kauntės.

BRIGHTON PARK. — čia 
užėjo apiplėšimų ir vagysčių 
banga.

Nespėjo detektyvai pasileisti 
ieškoti; plėšikų, kurie apiplėšė 
Bąlzekas Motor, Sales, o jau 
jiems reikėjo nuskubėti kituy, 
pas Petrą Jurgelonį,

. Jurgelonis, kuris gyvena ad
resu 4439 South Talman avė., 
raportavo, kad buvo apiplėšti 
jo namai. -

Nežinomi piktadariai pasiė
mė visą ryšulį jo rūbų. Dingo 
g'u tamsiai mėlyni siutai, vie
nas tamsiai rudas paltas ir po-

P-nia Jessie Reid Sanner, 
2540 East 76 Street, antradie
nio vakare rado nudurtą vir
tuves peiliu savo dukterį Vir
giniją 24 metų, Chicagos uni
versiteto auklėtinę, pastaruoju 
laiku dirbusią statistiko dati- & jos pinigus, kai 
bą. Policija mano, kad mergį 
na papildė saužudystę. ,

JŪSŲ KALED
PAS VEIKINIMA1

NAbJlENC
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TSB Photo

ROOSEVELTAS KALBA PIETŲ AMERIKAI.—Pre
zidentas Rooseveltas (gruod. 1 d.) sako atidarymo kal
bą Pietų Amerikos taikos konferencijoje, Buenos Aires, 
Argentinoje. Prezidentas dabar plaukia Amerikon lai- 

Naujiertų-A cm e Photo

Apačioj, 
moderniš- 

Photo

NAUJOJI STATYBA KAUNE.—Viršuj, tarp medžių pas 
kendę naujieji Vytauto Didžiojo Muziejaus rūmai 
Kauno apskrities savivaldybes rūmai. Tai vieni 
kiaušių pastatų Kaune. TSB

)S.—Ispanijos pilietinio karo aukos, motinos 
š lėktuvų. Netekę namų, nes juos sudraskė 
astogčs.

ir vaikai, bėga iš sostines, Madrido, 
bombos, moterys, pasiėmę vieną-kitą 

Photo

TĖVAS.—Anglijos kara
liaus Edvardo VIII tėvas, 
Jurgis V. Jis mirė pernai.

Photo
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