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Anglijos Karalius Edvardas VIII Abdikavo
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Labai daug šernų

Papa atkritęs

kad jis i labai

Statydami telefono 
stulpą užmušė vaiką

Chiniečiai paėmė 
Mongolijos tvir-

CREEK, 
Čia šiandie

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

jaus 
Jcartą 
liūs.

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

Nepriklausomieji 
darhiėčiai nori 

respublikos

Anglijos karaliene 
tris vyrus, kas esą butų mir
tis Anglijos imperijai. Bet an
glikonai nesudaro ne 10 nuoš 
visos Anglijos gyventojų.

paskutini
kara-

Mich., 
į kelias

kad jiš mirė miegoda- 
gavo Nobe-

VATIKANAS, gr. 10. — 
Nors daktarai ir skelbia, kad 
papos Piaus XI padėtis nepa
kitėjusi, tečiaus jis pasiliksiąs 
savo kambariuose iki po Ka-

karaliufc nepasižy
didesniais gabu

abdikacijos veikiau- 
Cornwall kunigaikš- 
irgi negalės tuojaus 
Mrs. Simpson dar

teka 7:07, leidžiasi

Čhicagaf~'ir apielinSei , fežte 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja

Giedra ir šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempfe- 

ratura Chicago j e buvo 28°.
Saulė

4:19.

Naujuoju Karalium Bus 
York Kunigaikštis

Triukšmas Anglijos 
parlamente

Abdikavęs karalius apleis Angliją ir gal 
būt niekad daugiau į ją nebegryš. 

Sostas tenka jo broliui.

Nusišovė pasienio vir 
šininkas.

LONDONAS, gr. 10. — Pa- 
skelbta, kad abdikavęs kara
lius Edvardas kalbės rytoj va
kare per radio visai Anglijos 
imperijai. (Chicagoj jo kalba 
bus girdima 4 vai. po piet).

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Phone CANal 8600

Atmetė kasacijos 
skundus

Smarkus mušis prie 
Madrido; sukilėliai 

atmušti

Mirė žymus italų 
dramaturgas

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

LONDONAS, gr. 10. — Ka
raliaus atsisakymo nuo sosto 
raštas buvo perskaitytas parla
mentui visiškoje tyloje. Bet 
pabaigus jį skaityti ir premie- 
ruį . Baldwinui įnešus tutojaus 
jį svarstyti, atstovų bute iš
kilo tikras triukšmas. Dauge
lis atstovų pradėjo smerkti 
Baldwiną ir jo kalbą. Premje
ras buvo kaltinamas užslėpęs 
saVo kalboj daugelį faktų ir 
kai|d klastingas karaliaus 

karalių

BATTLE 
gr. 10. — 
valandas *dėl įvairių priežaŠčių 
pėhki žmonės sutiko netikėtą 
mirtį. /

ir naudoj o karaliaus žmona nė
ra karališkos kilmės, tik yra 
kilusi iš Škotijos didžiūnų.

Veltui bandyta karalių per
kalbėti. Jis griežtai laikėsi sa
vo nusistatymo ir kada gręsė 
iškilti atviras susikirtimas tarp 
karaliaus ir konservatorių val
domo parlamento remiamo ka
bineto, karalius padavė savo 
abdikaciją.

MERKINĖ. Alytaus apskp, 
. šios apylinkės miškuose 

priviso labai daug šernų. Kai 
GINCINNATI, O., gr. 10.— kur užtinkama bandos iki 30 

Lawrenceburg miestely trokas šernų. Jie pridaro nuostolių 
suvažinėjo ir užmušė Marga- vietos pamiškių gyventojams 
ret Wells, 21 m., iš East Chi-' išknisdami pasėlius. Vienas 
cago, ' Ind. Trokas po įvyku- ūkininkas ne senai vieną šeri 
sios nelaimės užgesino savo ną rado bulvių duobėje įkrito 
šviesas ir pabėgo. ’sį ir jį užmušė.

Karalius Edvardas VIII, 42 
m., atsisakė sosto dėl ameri
kietės Mrs. Wallis Warfield 
Simpson, 40 m., su kuria jis 
idraugauja jau1 kelinti metai. 
Karaliavo jis lygiai 324 die
nas.

Norą ją vesti jis pareiškė 
premjerui Baldwinui lapkr. 16 
d.» o ant rytojaus tą savo norą 
pakartojo visai savo Šeimynai 
— motinai, seserei »ir trims 
broliams. Nuo to laiko ir pra
sidėjo Anglijos imperijos 
“konstitucinis krizis”. Išprad- 
žių jį bandyta slėpti, bet pas
kiau jį viešumon iškėlė angli
konų bažnyčios galva.

Kabinetas griežtai pasiprie
šino karaliaus vedyboms su 
paprasta amerikiete, ir dar du 
sykiu persiskyrusią su vyrais, 
nes karališkų valdžių įstaty
mais karalius gali vefeti tik

GENEVA, gr. 10. — Tautų 
sąjunga pranešė Anglijai ir 
Francijai, kad jų pastangos 
kalbinti baigti Ispanijos karą 
gali pakenkti tautų sąjungos 
planui sustabdyti tą karą.

Abdikavęs karalius Edvardas 
VIII vakar pasišaukė savo mo
tiną, seserį ir brolius ir su vi
sais jais atsisveikino, nes pa
sirašęs abdikacijos aktą jis 
veikiausia tuojau^ išvažiuos iš 
Anglijos ir turbūt daugiau nie
kad į ją nebegryš, kad neda
ryti nesmagumo naują jam ka
raliui. Kaip išrodo, jam ne
teks daugiau matytis nė su 
savo motina^ nė su kitais bro
liais. Jis pasiliks klajojantis 
tremtinys ir dar niekas nježi- 

kur jis apsigyvens.

Betgi iš ištikimų šaltinių pa
tirta, kad papa atkritęs ir sun
kiai susirgęs. Į jo kambarius 
niekas neįleidžiamas, vien jo 
sekretorius, daktarai ir patar
nautojai. Kalbama, kad jei pa
pa ilgainiui ir pasveiktų, tai 
jis vistiek negalės valdyti ko
jas ir vaigščioti.

Banfield, -Ltd. Copyrighted:
NĖ KARALIAUSz EDVAi 

Paskutinė—^kaipo karaliaus
jis'oficialiai apleido Anglijos sostą, kad galėtų apsivesti
su amerikiete, Mrs. Wally Simpson.

RYMAS, gr. 10. — Garsus 
dramaturgas Luigi Pirandello, 
69 m., mirė šiandie staigiai. 
Jį rado negyvą lovoje ir spė
jama, P' ’ ’ 
mas/ Jis 1934 m 
lio dovaną u*ž literatūrą, kaip 
yra gavę Nobelio dovanas ki
ti du garsus dramaturgai -* 
anglas George Bemard Shaw 
ir amerikietis Ęugęne O’Neill.

Dar turės laukti ir su 
vedybomis.

(Faulsham
;.<r:^ASKU'
GRAFI.FA.

Japonija 
griežčiau nusistatė prieš Chi- 
niją ir prigrūmojo stvertis 
“tinkamų priemonių”, jei Ghį- 
nija nieko nedarys dėl gruo
džio 3 d 
ponijos reikalavimų

e L, it riti a
Entored 88 second-class matter Ma|ch 1, 1914 at the Post Office at Chicago, IU^ 

under the Ąctof March 3, 1879

mais. Ir kuomet Edvardas vi
sur lankėsi, mėgo maišytis su 
žmonėmis ir tiko kiekvienoje 
draugijoje, tai naujasiS kara
lius sėdėjo namie, skaitė pi
gios rųšies knygas, ar net ir 
megzdavo. Galbūt prie jo ša- 
linimosi žmonių ir užsidarymo 
prisideda 
mikčioja.
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MADRIDAS, gr. 10 
jalistų milicija smarkiame mū
šyje atstume sukilėlius, kurie 
vėl bandė pulti Madridą.

Senai laukiamas puolimas 
prasidėjo po smarkaus artile
rijos baražo palei visą šiauri
nę liniją nuo Guadarrama kal
nų iki Guadalajara.

Sukilėliai visu smarkumu 
puolė Puente, Pozuelo ir Cu- 
esta, bet visur tapo atmušti. 
Bombos buvo mėtomos palei 
Manzanares upės liniją.

Oras yra šaltas ir menkai 
apsirėdžiusiai kariuomenei sun
ku kovoti, bet lojalistai vis
tiek tvirtai laikosi, šaltis vei
kiausia trukdo ir sukilėliams 
išvystyti mūšį pilnu" smarku
mu. O gal jie laukia dar dides
nės pagelbos iš užsienio, nes 
savo kareiviais jau nebeįsten
gia lojalistus nugalėti.

kai|o klastingas 
“draugas”, privertęs 
abdikuoti.

Triukšmas tęsėsi iki pabai
gos posėdžio.

Tikimąsi betgi, kad abdika
cijoj aktas bus priimtas rytoj 
ir abdikavęs karalius jį tuo- 

pasirašys 
kaipo Anglijos

Abdikavęs karalius išvažiuos 
užsienin.

LONDONAS, gr. 10. — An
glikonų bažnyčios oficialis or
ganas dar sykį spyrė abdika- 
viusiam karaliui. Edvardui ir 
Mrs. Simpson pareikšdamas, 
kad jų vedybos butų reiškę 
žlugimą Anglijos imperijos. 
Bažnyčia nepripažysta perski- 
rų ir skaito, kad Mrs. Simp
son turinti du vyru. Dar sy- 
ki apsivesdama i? patapdama padavė kasacijos skundus, bs| 

turėtų Vyr. tribunolas jų skundus a|* 
metė. 1

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

NAUJASIS ANGLIJOS 
KARALIUS

LONDONAS, gr. 10. — Al- karališkos kilmės moterį. Bet 
stovų bute šiandie premieras 
Stanley Baldwin paskelbė, kad 
Anglijos karalius 
VIII abdikavo —

NEW YORK, gr. 10, 
darbis aktorius Frank W. Tay- 'tajkg į' v. kranovskj, 10 me- 
V*, 63 m., nusitarė nufgižūdy- užniuu
ti ir atsuko gasą. Ramiai sė
dint kėdėje ir laukiant mirties 
ištiko gaso eksplozija, kuri su 
burte visą namą ir jį patį už 
mušė vietoj.

Acme Photos.)

nes vakar »

KAUNAS. —Grinkiškio miet 
teiktų Chinijai Ja- ste|W darbininkai statė telei 

.fono stulpus. Aplink darbinin? 
į kus sukinėjos keli vaikai. Be* 
statant vienas ąžuolinis stul

pe- pas pasprudęs ir virsdamas pa-

Japonija grūmoja
• \

Chinijai

Broliai V. ir P. Tamoševi* 
čiai už šnipinėjimą kariuome^ 

| nės teismo nubausti po 14 
' met. sunk, darbų kalėjimo (V* 
' Tamoševičius bu v. jaunalietuj 
vis). Jų kasacijos skundui 
Vyr. tribunolas irgi atmetė. ;

PANDĖLYS. —Lapkričio 10. 
d. atvykęs į Pandėlį, į turgų’ 
šreibergo restorane vakari 
apie 21 vai. nusišovė Suvainiš
kio pasienio policijos viršinin
kas ševleris. Nusižudymo prie
žastis nežinoma ir aiškinama." 
Velionį palaidojo Suvainišky. \ 

•

Chicago, III. Penktadienis,\ Gruodžio-December 11 d., 1936
- ■ -....................... '.....— . ........... ........................................... .... ........... .............................

Bažnyčia vėl spyrė 
karaliui

LONDONAS, gr. 10. — Esa
momis žiniomis, Nepriklauso
moji Darbo partija nutarė prie 
abdikacijos baliaus pasiūlyti 
pataisą, reikalaujančią įsteigti 
Anglijoje respubliką. Bet nie
kas nemano, kad konservato
rių parlamentas tokią pataisą 
priimtų.

Lapkričio 17 
d. Vyr. tribunolas svarstė kej 
lis kasacijos skundus. 1

Ufl*
Širmulytė-Marčiulionienė ka

riuomenės teismo nubausta itf 
met., jos bendradarbis Aleknai 
vičius 4 met. sunk, darbų kat 
Įėjimo už šnipinėjimą. AbU
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Ir su amerikiete Mrs. Wąllis 
Simpson, dėl kurios jis atsiža
dėjo sosto, Edvardas Windsor, 
kuris po 
šia gaus 
čio titulą,, 
apsivesti.
neturi galutinų perskirų ir jos 
skirybos su vyru įeis galion 
tiktai balandžio 27 d. Tad ma
žiausia iki tos dienos jie tig
rės laukti ir su vedybomis. Sa
koma, kad ex-karalius ir ne
ketinąs tuojaus važiuoti pas 
savo amerikietę, bet mano pa
laukti bent iki po švenčių.

Nors Edvardas ir atsisakė 
sosto, bet jo asmeniškas ,tur
tas yra nemažas ir jo metinės 
pajamos sieksiančios apie 
$500,000, taip kad vargą varg
ti jam nereikės.

Chini- 
jos «lojalistai paėmė svarbiau
sią parsidavusių japonams 
mongolų tvirtovę Tamaio, už 
70 m. nuo Failingmaio, Vidu
rinėj Mongolijoj, kurį jau" pir
miau chiniečiai paėmė.

Nors japonai ir padeda mon
golams ir Manchukuo. karei
viams kovoti chiniečius, tečiaus 
nemąnbmą, kad Japonija bent 
prieš pavasarį sutiks siųsti į 
ten jšavo kariu'pmenę, dėlei siau
čiančių Mongolijoje didelių Šal-

York kunigaikštis, kuris už
ima Anglijos sostą, abdikavus 

jo vyresniajam broliui karaliui 
Edvardui VIII.

Edvardas 
pasitraukė 

nuo sosto ir perskaitė nuste
busiems atstovams paties ka
raliaus pasirašytą. abdikavimo 
raštą.

Premieras taipjau* paskelbė, 
kad tapo sutarta, jog sostą 
užims sekantis abdikavusiojo 
karaliaus brolis, York kuni
gaikštis, Albertas Windsor.

Sosto įpėdinė liks York ku
nigaikščio duktė Elizabeth ir 
vėliau liks Anglijos karaliene, 
jei naujasis karalius jiėsusi- 
lauktų sųnaus.

York kunigaikštis užims so
stą Veikiausia kaipo karalius 
Albertas I. ‘

Tai yra pirmas atsitikiriias 
Anglijos imperijos istorijoje, 
kad karalius savo noru pasi
traukė nuo Anglijos sosto.

Karalius Edvardas VIII pa
siliks karalium iki atstovų bu
tas spės priimti specialį abdi
kacijos aktą ir pats karalius 
jį pasirašys. Nuo tos va
landos karalius , paliaus kara
liavęs ir jo vietą užims York 
kunigaikštis. Bet ir York ku1- 
nigaikščio paskirimą karalium 
turės patvirtinti parlamentas 
specialiu aktu.

Edvardas VIII valdė Angli
ją kaipo nekarunuotas kara
lius, nes jo karūnacija turėjo 
įvykti ateinančių metų gegu
žės 15 d. Naujojo gi karaliaus 
karūnacija įvyks veikiausia 
birželio mėn.

žinia apie karaliaus Edvar
do abdikaciją sujudino visą 
Anglijos imperiją. Nors Lon
done ir yra ramu, tečiaus vi
sur pastatyta daugiau polici
jos, taipjau pašaukta ir ka
riuomenė malšinti galimus su
mišimus.
Atsižadėjo sosto dėl amerikie

tės meilės. '

Naujasis karalius.
Naujasis Anglijos karalius, 

York kunigaikštis, kuris už
ims sostą karaliui Edvardui 
pasirašius abdikacijos aktą, 
yra Albert Frederick Arthur 
George Windsor, 41 m.,. be 
York kunigaikščio titulo, tu
rintis ir keletą kitų titulų. Jo 
žmona, kurią jis vedė 1923 m., 
nėra karališkos iškilmės, bet 
paeina iš škotų didžiūnų. Tad 
gal ir karaliaus Edvardo vedy
boms buvo prięšinamąsi ne 
tiek dėl jo pasirinktos papras
tos amerikietės, bet dėlto, kad 
ji jau du sykiu yra persisky
rusi. Toms vedyboms labiau
sia priešinosi bažnyčią.

Naujasis 
mi jokiais

NAUJIENŲ PINIGU SIUNTIMO SKYRIUS
1739 SO. HALSTED STREET 
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
ii

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 
DEMOKRATINEI TVARKAI AT- 

STEIGTI LIETUVOJE

ma skolos nemokėti, nes “vel
nias jo negriebs”, bet bažny
čiai reikia tuoj 'viską atiduoti, 
nes ją, tur būt, kas nors gali 
griebti. ' '

Pittsburgho Apygardas Lietu
vių Draugijų Konferencijos 
delegato J. Baltrušaičio ra
portas.

kijos imperialistinės valdžios 
terorizavimą Vilniaus krašto 
lietuvių; toliausi “...siunčia 
Vilniaus krašto lietuviams gi
liausią užuojautą ir pasižada 
morališkai remti jų kovas už 
laisvę ir būklės pagerinimą”.

Penkta (ir paskutine) rezo
liucija, taip pat vienbalsiai pri-

Tęsinys
Po šitų skaičių,—taip sakant, 

technikinių, nors ir svarbių, 
žinių, dabar vėl eisim prie svar
besniųjų dvasinių dalykų—prie imta kaip ir kitos, nutaria, kad
referatų, rezoliucijų, kokios se- šis Kongresas butų “pastovia 
kė po raporto.

Pagal dienotvarkę turėjo
organizacija”’—mes galim pri
dėt: tolei, kol Lietuvos fašiz- 

but referatas Strazdo arba Jan- mo valdžia riebus galutinai Iš
kausko. Bet nebuvo. Vietoj to 
kalbėjo V. Andrulis. Referatą 
skaitė R. Mizara, 
daktorius.
politinius kalinius. Referatas | mas iŠ Chicagos apylinkės. Į 
kruopščiai
žinios paremtos autentiškomis 
ištraukomis, faktais.

Kyla sumanymas, dauguma 
balsų užginamas siųsti į Lie
tuvą delegaciją kalinių gyve
nimui ištirti, jei lietuvių orga
nizacijos tam pritars, kviečiant 
į tokią komisiją Prancūzijos 
Socialistų Partijos arba Angli
jos Darbo Partijos atstovą.

Perskaityta rezoliucija apie 
kalinius. Joje sakoma: 1934 m. 
buvo 500 kalinių, fašistinės 
valdžios priešų. Dabar jau yra 
arti 1,000. Kongresas ragina 
savo Nacionalį Komitetą suras
ti budus politinių Lietuvos kali
nių rėmimui: 1) Sukurt fon
dą; 2) Siųsti, jei galima, bent 
du atstovu kalinių padėčiai iš
tirti, surast budus jų šeimy
noms šelpti. Rezoliucija baigia
si šiaip: Bet pirm vykdant tų 
nutarimą, leisti kolonijų drau
gijų komitetams ir-konferenci
joms pasisakyti sava norus tuo 
klausimu”.

Rezoliucija Vilniaus klausi
mu. Nutarta: Kongresas griež
čiausiai protestuoja prieš Len-

“Laisvės” re-
Tai apie Lietuvos

prirengtas. Visos

Carnegie, Pa
Apie darbus.* — Kaip 

fanatikai samprotau
ja. — Suvaržys saliu- 
nų biznį. — Dėl ben
dro veikimo. — Mir
tis švaistosi.

visuDarbai pas mus eina 
smarkumu, o ypač plieno liejy
klose. Ten darbininkams tenka 
60 valandų per savaitę išdirbti. 
Be to, yra dirbama 
naktį. Vadinasi, tri. 
tomis. ■

dieną ir 
j’ pakai-

naikinta.
{steigta Kongreso Vykdoma

sis Komitetas iŠ 7 asmenų.
• Komitetas “turi būti” renka-
* i

Šitą komitetą išrinkta vienbal
siai; J. Mickevičius, E., Mika.- 
žiutė, R. šniukas, Dr. A. Mont- 
vidas, F. Abekas, L. Jonikai ir 

, J. Šarkiunas. Komitetas pats 
pasiskirstys sau pareigas.

Tai tiek, kiek galėjau trum
pai ir kiek reikalinga pilnai at
pasakojau nepaprasto Ameri
kos Lietuvių Kongreso eigą ir 
darbus. Da daug galima butų 
kalbėti, charakterizuojant Kon
gresą kaipo tokį, jo visumą, jo 
dvasią, iškilmybę, rimtybę, bet 
neturime tiek laiko. Tik tiek 
reikia dar pastebėt, kad Kon
gresas susidėjo didelėj didžiu
moj iŠ įvairių progresyvių srio- 
vių ir progresyvių partijų žmo
nių, bet jie visi Kongrese elgė
si, kaip vienų pažiūrų draugai, 
lį netik elgėsi, bet, ... matomai, 
,taip ir', jautėsi. Tai vę, ką/pa
daro ‘ tarp civilizuotų 'žmonių1 
vienas didelis visiems bendras 
klausimas.—Klausimas kovos 
už žmonių laisvę, už demokra
tines teises.

Delegatas—Kongreso Narys 
J. Baltrušaitis

i Pabaiga

o
Saliuninkams visai nekokie 

popieriai, štai šiomis dienomis 
iš kauntės federalės valdžios 
agentų jie gavo pranešimą, kad 
šeštadieniais saliunai nuo dvy
liktas valandos nakties turi bū
ti uždaryti. Kitas patvarkymas 
liečia jaunuolius. Saliuninkams 
liko uždrausta parduoti svaiga
lus tiems, kurie dar, neturi 21 
metų amžiaus. Kas nesilaikys 
tų patvarkymų, tai bus bau
džiamas.

šeštadieniais saHuųaį ir klu
bai pas mus didžiausį biznį dar 
rydavo. Jauni ir seni, kaip sa
koma, per visą naktį baliavo- 
davo. Blogiausias dalykas bu
vo tas, kad saliuninkai. nusi- 
samdydavo jaunas merginas, 
kurios patarnaudavo ir kito
kiais budais kostumerius linksr 
mindavo. Joms tekdavo beveik 
per visą naktį dirbti. Aišku, 
kad tokiose vietose jaunimas 
greit ištvirksta.

Pittsburgho apylinkes veikė
jai vis dėlto pradeda susitarti 
ir susiklausyti. Jie, lyg tas Lie
tuvos ūkininkas,' surinko ru
gius su dirsėmis ir 
tų dirsių atsikratyti, 
yra susirupin^ tuo, 
liktų gryni rugiai.

Visokie tarpusavio

stengiasi 
Vadinasi, 
kad pasi-

Tačiau atlyginimas 
koks. Paprastiems 
kams yra mokama 50 centų per 
valandą, nors jie turi labai sun
kiai dirbti. Matyti, daugelis yra 
tokiu menku atlyginimu paten
kinti, nes jie visiškai jokioms 
organizacijoms nepriklauso. Čia 
turiu galvoje tokias organiza
cijas, kurios kovoja dėl ekono
mines būklės pagerinimo.

Tiesa sakant, nieko geresnio 
ir negalima tikėtis. Darbininkai j 
daugumoje visai nepaiso unijų. 
Nepaiso jie ir kitų organizaci
jų. Jų labiausiai numinti keliai 
paprastai veda į bažnyčią ir sa- 
liuną. Daugiau jie nieko nežino 
ir žinoti nenori, žodžiu, tai pu
sėtinai fanatikai.

Mažai to, jie savotiškai ir do
rą aiškina. Per savaitę jie sun
kiai dirba, bet sekmadienį tai 
būtinai j bažnyčią traukia. 
Traukia pulkais vienas paskui 
kitą. Ir tai gana anksti,—mat, 
skubinasi nunešti savo sunkiai 
uždirbtus centus dvasiškiems 
tėveliams.

Kartkartėmis tenka su jais 
pasikalbėti. Kai paklausi jų ko
dėl jie skuba savo ęentus kuiii-;

visai ne- 
darbinin-

gėliams nešti, tai atsako, kad 
depresijos metu jie daug baž
nyčiai ’jsiškolinę. Girdi, dėkui 
Dievui, dabar jau dirbame, tad 
reikia atsiteisti. Jei pasiliksime 
dar skolingi, tai bus sarmata, 
kai ateis kunigėlis kalėdodamas.

Bet kai tiems fanatikams 
primeni, kad jie pirmoje vietoje 
turėtų su narnų, savininkais at
siteisti, nes jų nuomos per ket- 
lioliką mėnesių nesumokėtos, 
bei atlyginti maisto krautu
vėms kurioms pusėtinai įsisko
linta tai jie atsako kad *‘tų 
biznierių velnias negriebs”.

Tai taip jie supranta dorą! 
Biznieriui kuris blogiausiais 
laikais tiesiog šelpė juos, gali-

Visuose Suv. Valstybėse 
esamose kalbose rūkytojai 
ako “šviežus” kai tik atsi

daro labiau-sušvelnintų Oid 
Golds cigaretų pakelį.

metų, nepasiduodu išlyginimui. 
O ki'virčių pas mus praeityje 
butą labai daug. Jų dėka Su
sivienijimo nariai, kurių pri- 
skaitoma tik iki 50, snšiftkaldė 
net į tris kuopas. Toks susmul
kėjimas, žinoma, nieko gero 
neneša organizacijai,—nė viena 
kuopa negaji tinkamai veikti 
ir gyvuoti. Jei tos kuopos su
sivienytų, tai veikimas tuoj pa
didėtų. Tuo atveju butų visai 
lengva narii| skaičių padvigu
binti.

O štai APLA 3 kuopa. Prieš 
kiek laiko ji turėjo apie 60 na
rių, o dabar vos tik 20 beliko. 
Tai vis diktatomkos tvarkos 
vaisiai*

Praeityje buvo ir kitokių or
ganizacijų, kurių šiandien be
veik niekas ir nebeprisimena: 
jos išnyko jokio ženklo nepa
likdamos,.

Kaip minėjau, dar vis dėlto 
šiaip taip kelios organizacijos 
tebegyvuoja. Tačiau iš jų tik 
viena SLA kuopa tėra, prie ben
dro veikimo prisidėjusi. Kitos 
kažkodėl nesijudina. Nejaugi 
joms nerupi,..'kM Lietuvoje bu
tų demokratiška santvarka at- 
s teigta?

kivirčai 
ir nesusipratimai jau baigia 
pranykti. Per daugelį metų įsi
vyravę nesusiprathpai jk^žkaip 
išsilygino. Jau štyRlArėyr lto- 
mi tetas Lafetu vos J ^^pĮįęrati  jai* 
ginti. Į konjiietą ' jėjd * gana 
stambus veikėjai. Ręikia ti
kėtis, kad jie sugebės vienin
gai veikti.

Gaila, kad tokio vieningumo 
trūksta musų kolonijai. Čia vis 
negalima susitarti dėl bendro 
veikimo. Kivirčiai ir nesusipra
timai, kurie tęsėsi per keletą

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai-; 
nomis Chkagoj. Radios: ZENITUI 
GRUN0W, PHlLęO, R. C, A. 
VICTOR, nuo 
ir augščiaų ............. .. 1

JOS. JIRAN
1333 W. 18 St.

Tel. Canal 2556 ■ a 
6209 W. CermakRĮ 

Tel. Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadienį, ant
radieni, ketvirtadienį ir šeštadienį

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

8TRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIOUURCOMPAMY
4707 S0UTH HALSTED STREET7

Viri Telefonai Yards $801
VIENINTELIS PI STRIBU TORIU S ,

NATHAN KANTER

>|IWIIIIII|||||||||| II i i I Iijmii IRIU—— II i I i ............

vynių Pitt&burghe įr apylinkė- 
Ise. Tada jie buvo WPA sam- 

dotejį* Neturėdami tinkamų dra- 
jbužfų jie pusėtinai suvargo ir 
susilpnėjo. O kai žmogus silp
nus, tai- įr liga, žinoma, lengvai 
nukamuoja. —E. K. š.

west”enKpitts
BURGHPA.

/. ---------------------------------- !

Šis tas'apie savo namo 
atidarymo iškilmes ir 
kitus dalykus. v

Praeitam Pittsburgho Naujie
nų numeryje buvo trumpai pa
rašyta apie APLA 2 kuopos 
nuosavo namo atidarymo iš
kilmes kurios hyko lapkričio

Čia noriu ir savo dvylekį prie 
tų atidarymo iškilmių pridėti 
ir šiek tiek daugiau apie tai pa
rašyti, kadangi aš iškilmėse ir
gi dalyvavau.

Kaip jau, visiems yra žino
ma, APLA 2 kuopa turėjo nuo
savą namą per daugelį metų 
McKees Rocks, Pa„ ir kad dėl 
to namo buvo didelės tąsynės 
teismuose tarpe APLA Centro 
komiteto ir 2 kuopos. Abiem 
šalim atsiėję daug pinigų, jau 
neskaitant tų piktumų ir tos 
neapykantos vienų prieš kitus, 
kuri viešpatavo tais laikais.

(Tąsa ant 3-čio pust}
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Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

----------------------- and Midwife
6630 S. Westem 
Avė., 2nd Hoor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blanke t s ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Ofiso Tol. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandoj nuo 1-3 nuo 6:80-8:8? 

Nedaliomis pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

. Tel. Kenwood 5107

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas—127 N. Doarborn 
Kamb. 1481-1434—TeL Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
s pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651p So. Roekwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avą. TeL Yards 2510

Phone Canal 6123

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
. Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomia ir nedėk peueal nutarti 
Rez* 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Bepūkite 7868

Tel. Office Wentworth 6880
* Rez. Hyde Park 8895
Dr. Susanna Slakis
' 6°qfl&O«/W SO* OBISICCI dl«
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis te sukatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Otieas 4S45 SO. ASHLAND AVĖ. 

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

Ofisu TeL: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

Pas mus nelaboji giltinė ir 
vėl pradėjot švaistytis. Per 
trunipą laiką ji jau kelis į ka
pus nuvarė. Miršta daugiausiai 
viengungiai, kurie buvo įpratę 
“huverinę” gerti. Kai kuriems 
sveikatą pakirto "darbai po pot-

............I'.įl................ ...................... ......... ......................

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

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

li **»iį*inij'iii«ffii»n »■

.             r., —r

' ' * PASIKLAUSYKIT
ŠOPHIE BARČUS

Kas Pirmadieni, Antradienį,Trečiadieni,
- ' PBktadieni ir Še§ta«į 2

KAIP 8:30 VAL. RYTO IŠ ? } •
Stoties W. G. U S. 1360 kilocycles 

; TAIPGI IS TOS PAČIOS STOTIES 
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai ; 5:00 vai. vakaro

1 1 ’      l"""

' . . , . \ ‘ ■ * ' ' U‘< . • • ■ ■ . ... i ?' . . • . j

■I|HI>7»8.w. ... .11 -| »uimiiihh i <in»i8 —w

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asodaeitea,

• r '■ ■ '• '
V iiingių Imi i» R.KiiiiRiRtia8.

■ ■' ■ .. : • ■ • ■ ■ .. *

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DDSNA IR NAKTL
Tį*tfM. Koplyčias Visose Miesto

S I    ^I,.i Hlli.ni I     I 'i III. I     

J S. P. MAfflSKA. _ .
d819 Lituaniea Avenue y Phone Yarda 1138

1 f opu-*ui ųRĮiųuųi m ■ liuli 

4343 <*0* Galifornia, Avenue • Phone Lafayette 3572 
' liin..ii.itilniil.ii ■ ..... ..UI . ...........Hilu iiiiįii*iwwįw^wrww»w**»*«»ĮWW»*»^<*R**»*i>««*««W**««RW* ,l*w**r ••

A. MASALSKIS
#807 Lituanica Avenue Pfeone BoulevaM 418#

* 4,i.u*ir-.|i*

1410 South 49th Court Cicero Ptame Cfcm 210$

R L RIDIKAS
3351 So. Halsted Street Boulevard 4089

...........  * i imi  .......................... ,.iI.iii...i^i n i» . i.-^in. iiii.ii. >i*n. ui ii  imi........................ui. i.u

L J. ZOLP
t646 West 46th Street ! Phonea Boulevard 520&-841>

..i. ..IRIMAI 01.1*. .1. II I II......... ii .... .... u Ui. ................. ........................

S. M. SKUBĄS
H8 West I8th Street Phone Mortos 8877

............—.....................................................»' .............................................................................................. ........................................................ . ...............................................

EŽERSKIS IR SŪNŪS 
10734 S. Michigan Ąve. 
—.....................  1 ui) ■■*,! m »' 1 i>^*»wi

LACHAWICZ ir SŪNUS 
2314 Węst 23rd Plaee t 

'■11 ..... .. ......—............. ....... —.................. ..

5703

- Phone Canal 2515

s, c. KojAvięz
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2M5 ~~r—T” '

X W EUDEIKIS
<605-07 Š« Hemitage Avenue Pfeones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 $. Fairfield, Laf. 0727

AMBULANCE PATARNAVIMAS, PIENĄ IR NAKTĮ
k YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS
J. F. EUDEIKIO KAPIO PROGRAMAS HrnmdieniaiB » stoties 

W, F.H. C. 1420 Kilopycle*. 9:45 vai. vakaro.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St. 
Room 737 

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

Gyv. vieta: 6738 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Phon© Bouterara 7942
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais .ir šeštadieniais po . piet.

AMU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau
* kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

___ Tel* Yarda 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
_________ Draugijos Nariai_________

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

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

Tek Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halried SL

GERB. Naujienų skaityto* 
joa ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurio# skelbiasi 
Naujienos*.

....................in». iiniwnw>wir»i*ii**n..wiiimw.... —m* i u i i........... .. ...

Kiti Lietuviai Daktarai*
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.
. DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

H CHICAGO, ILL. •

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

TeL Virginia 1116. 
Valandos: 1—-8; 7—8:80 p. p. 

Office & residence 2519 W. 48rd St 
Tel. Lafayette 8051 

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

Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO* ARTESIAN AVĖ. 
TeL Prospect 8403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VaL: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo, 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek-

uo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo, 7 
vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS

3156 West 59th St
Tel Hemlock S99A

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų te 
nuo 6 iki 7:30 vai vakaro* 

Tel. Canal 3116 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros labos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2iH4 
vai. p© pietų te nuo 7 iki 8^0 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

. Phone MIDWAY 2880. , 
■—r" i m ■        ■■*■■ ii »Įji

Telefonas Vards 0994

Dr. Maume Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofisą T«L Dorebester 6194 
Re*. Tel Dre*el '•191_

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir ChlrurgM 

Moteriške* Vyriškį*, Valke U rias 
chronišką ligą.

Ofisas 6866 Stany IsUnd Ąw* 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nad* 

liomi* ir šventadieniais 10—12
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Pittsburgh’o Naujienos
West End Pitts- 

burgh, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

APLA 2 kuopa, kuri turėjo 
nuosavo namo atidarymo iškil
mes, — tai tik senasis vardas 
ir dalis senosios 2 kuopos na- 
lių. O senoji 2 kuopa, kuri at
simetė huo APLA Centro, te
beturi savo namą ir yra per
mainius savo vardą, būtent va
dinas : Lietuvių Pašalpinė

Mat, tuo metu Pruseika va
žinėjo po Piittsburgho apylinkę 
su prakalbų maršrutu, todėl ir 
dalyvavo namo atidarymo iš
kilmėse. —Svečias

Draugijų Sąryšio 
Komiteto Susi

rinkimas
PITTSBURGH, Pa. — Gruo

džio 4 d. Lietuvių Mokslo
Draugija arba angliškai: Lithu- Draugystės namę įvyko Pitts- 
anian JBeneficial Assn. of Ame- burgho ir Apygardos Draugi- 

. ’ jų Sąryšio senojo ir naujojo 
- “/komiteto narių susirinkimas. 
,^u (šiame susirinkime senasis ko- 

~ *į°jmitetas perdavė visą sąryšio 
aPiei turtą naujam komitetui, arba 

noriu Į ^ajp paprastai yra sakoma, 
> naują komitetą. O 

naujojo komiteto nariai pasi
skirstė pareigomis.

* Tarp senojo ir naujojo ko
miteto nėra didelio skirtumo, 
nes daugumas komiteto . narių 
įėjo ir į naująjį. Iš viso iš se
nųjų narių nebuvo išrinkti tik 
tie, kurie atsisakė, kandida
tuoti.

rica. Trumpai sakant, dabarti
niu laiku McKeees Rocks ir 
West End lietuviai turės' 
nuosavius namus. Bet ar iš to 
bus kokia nauda, ar ne 
tai nekalbėsiu. Tik tiek 
pasakyti, kad jei nebūtų įvykis! įvesdino
tas nelabasis skilimas, tai bu
tų pakakę visiems vietos lietu
viams vieno namo, ir vienam 
namui būt buvę lengviau vers
tis negu dviem. Prie to reikia 
neužmiršti, kad ir musų tos 
lietuviškos jėgos kas metai ei
na vis mažyn.

Prie gerų norų ir susitarimo 
butų naudingi vietos lietu
viams ir abudu namai. Ir štai 
kodėl: vienas nuo antro yra 
gana toli; vienas turi svetainę, 
antras jos neturi. Mažus pa
rengimus arba susirinkimus 
galima butų laikyti vienam na
me, o didelius parengimus ir 
didelius susirinkimus antrame.

Atliekamam laikui praleisti 
vietos lietuviai irgi galėtų nau
dotis abiem namais, jei tik 
tų vienybė ir susitarimą^, 
čiau reikia pasakyti, kad 
turės praeiti gerokai laiko, 
išnyks toji neapykanta irj$s 
piktumas, kuris buvo: paskleis
tas “skilimo” metu.

bu- 
Ta- 
dar 
kol

APLA 2 kuopos nuosavo na
mo atidarymo iškilmėse teko 
sutikti gana daug1 ii senosios 2 
kuopos narių. Išrodo, kad ei
nama prie šiokio tokio susita
rimo.

Namo šeimininkai pasakojo, 
kad išrašysią visų partijų laik
raščius į savo klubą. Pasirodė, 
kad jau turi ir nemažą knygy
nėli, o ilgainiui parūpinsią ir 
daugiau visokių knygų.

Taip pat labai plačiai kalbė
jo ir apie įsteigimą lietuvių 
kalbos mokyklėlės. Pageidavo, 
kad mokyklai steigti turėtu su
sitarti visos pažangiosios drau
gijos. Tame name yra gerų ir 
šiltų kambarių mokyklos pa
talpai.

Tai vis geros ir prakilnios 
mintys. Jei tik jos bus nuo
širdžios, tai be didelio sunkumo 
bus galima ir gyvenimam pra
vesti.

Apie namo atidarymo iškil
mes galima tik tiek pasakyti, 
kad visi valgė, gėrė, šoko ir 
linksminosi. Buvo svečių ir iš 
tolimesnių kolonijų, kaip tai — 
Ambridge, Pa. ir iš kitur. O
žymiausias svečias—tai Leonas ir bendrai veikti su SLA. 3-čio 
Pruseika. Apskrities organizavime liet lo

šiame bendrame susirinki
me buvo aptarti keli gana 
svarbus reikalai, kurie liečia 
ne tik Draugijų Sąryšį, bet 
ir apskritai Pittsburgho lietu
vių lietuvišką judėjimą.

Pažymėtini \ šie tarimai, ku
rie liko pavesti Sąryšio Komi
tetui vykdyti gyveniman:

1. Sąryšio Komitetas, susi
taręs su praeitų metų Drau
gijų Komitetu, kuris buvo su
organizuotas rengimui pami
nėjimo Lietuvos nepriklauso
mybės šventės, rengs ir šiais 
metais tos šventės paminėji
mą. Nutarta kviesti bendras 
komitetų narių susirinkimas 
gruodžio 13 d. Lietuvių Mok
slo Draugystės svetainėje 8 v. 
vakaro.

2. Nutarta, kad Sąryšio Ko
mitetas stengsis pravesti gy
veniman Draugijų suvažiavi
mo tarimą apie geresnį pikni
kų rengimo sutvarkymą atei
nančią vasarą. Atseit, kad bu
tų išvengta tarpe draugijų ne
reikalinga konkurencija ir 
lenktyniavimas rengiant vasa
rinius parengimus. Bus sten
giamasi su draugijų veikėjais 
susiprasti, kad kolonijų drau
gijos rengtų bendrus, o ne pa
skinto vasarinius 
mus.

Tuo reikalu bus 
draugijų veikėjais 
mai.

3. Išrinkta komisija iš S. 
Bakano, A. žvirblio ir J. Bal
trušaičio rūpintis rengimu pre- 
lekcijų ir diskusijų kiekvieną 
sekmadienį po pietų per žie
mos sezoną./

4. Buvo įgaliotas J. Baltru
šaitis dalyvauti SLA. 3-čio 
Apskrities lietuvių kalbos mo
kyklos komisijos susirinkime

išvažiavi-

daromi su
pasitari-

Washingtonas Ruošiasi Inauguracijai

* '
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WASHINGTONAS, AMERIKOS SOSTINĖ, RUOŠIA
SI Prezidento Roosevelto Inauguracijai antram terminui. 
Sugabenę lentas prie Capitoliaus rūmų, staliai jau stato 
estradą ir sėdynės. Iškilmes įvyks sausio menesio pra
džioje

Naujienų-Acme Photo

vių kalbos mokyklėlių priau-f 
gančiai kartai.

Sąryšio Komitetas /pasiskir
stė pareigomis taip:

Prezidentas ■— J. Baltrušai- 
tis, vice-prezidentas—E. K. 
šiurmaitienė, protokolų rašti
ninkas S, Bakanas, finansų 
raštininkas—A. žvirblis, iždi
ninkas-—J. Gasiunas ir iždo 
globėjai P. Norkus ir . A. Ba- 
čėnas.

Nutarta komiteto susirinki
mai laikyti kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadienį, 8 vai. 
vakaro. <

- . v

Aplamai paėmus šiame- su
sirinkime tikrai, buvo draugiš
ka nuotaika ir daug konstruk
tyvių minčių buvo pareikšta.

— S. Bakanas.

McKees Rocks, Pa
Lietuvių Pašalpinio Klubo 

metinis susirinkimas

Gruodžio ^6 d. Lietuvių Pa- 
šalpinis Klubas laikė savo me
tinį stisirinkimą savo svetai
nėj, 24 Locust St. Be kitko, 
buvo renkama klubo valdyba 
kitiems metams.

Susirinkimas buvo gana gau
singas. Man rodos, kad susi
rinkime galėjo dalyvauti apie 
šimtas.

Kai prisiartino valdybos rin
kimai, tai pasirodė, kad nėra 
jokių varžytinių dėl vietų, — 
beveik vienbalsiai senoji vai
dyba ir vėl liko išrinkta. Pa
keistas liko tik klubo gaspa- 
dorius Dominikas Sanda, ku
ris kandidatūros jiepalaikė.

Valdyba susideda iš šių na
rių: prezidentas 1 J. Maražaus- 
kas, vice-prez. Alex Gunas, fi-

nąnsų sekret. Petras Prancke- 
vičius, protokolų sekr. Frank 
Rodžeris, iždininkas Frank 
Imbras, iždo globė j ai Kaspa
ras Uszdra ir J. Lesinckis. 

Klubo gaspadorius liko išrink
tas Kazys Zabela.

Reikia pasakyti, kaiį paŠal- 
piniam klube nęra jokių už- 
si varinėj imu, — 
šiai darbub j asi 
gerovei.
. Tikrai džiuginantis reiškL 
nys, kad šiame. metiniame su
sirinkime prisirašė net 3 nau
ji nariai,* visi čiagimiai jau
nuoliai. Yra manoma, kad ki
tame draugijos sitoirinkime 
bus ir daugiau naujų ir jau
nų narių.

Geriausio
•klubui sutraukti visus 
apylinkės jaunus ir augusiito 
lietuvius į šią draugiją.

Nutarta surengti linksmą 
balių gruodžio ŠI d. baigiant 
senus metus ir 
naujus. Be to, šis balius bito 
ne tik pasitikimas Naujų Me
tų, bet taip pat ir įvesdinimas 
išrinktos valdybos.

Todėl yra pageidaujama, 
kad šiame linksmame baliuje 
visi kuo skaitlingiausiai daly
vautų. /■>■..../

Dar vienas geras reiškinys 
teko pastebėti šiame klube, bū
tent, kad žmonės ir vėl grįžta 
prie laikraščių. , Mačiau, kaip 
klube buvo pardavinėjama pa-» 
vieniais numeriais Naujienos, 
Keleivis ir Drangas, žmonės 
noriai graibsto laikraščius.

Taip pat teko matyti, kaip 
keli žmonės užsiprenumerąVo 
Keleivį, Naujienas ir kitus 
laikraščius. . •

Mačiau, kaip yįenas sergan-

visi nuošird- 
organizacijos

pasisekimo šiam 
šios

pasitinkant

Taupyk Ant Maisto!
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. H |?.piFUl)as “MIDWE^T STORES” 
I š p a r d a v i m a s! jfieilkJ/ ir špštądienį
“Midwest” puikioj rūšies ’ ’A Degintai'švieži kasdien įįNA V A Sv. maii. J V 

“Carnation” evaporated 

MILKAS 
“Midwest” puikios rūšies

Sv. maiš.

“«!' 3 "‘ '"20c
SLYVAI ŠO
“MIDWEST” PUIKIOS RŪŠIES

FRUIT COCKTAIL No

i ė* 1
- ■ ■■1 i .

2 už 29c
“MIDWEST” PUIKIOS RŪŠIES

SIJOTI ŽIRNIAI
“BEECH-NUT” ŠPAGETAI .........  sv. kenas 3 už 25*
“CAMPBELL’S” Tomatų sunka 20 unc. kenas 2 už 190

No. 2 J> už 
kenai '

“HORMEL’S SOUPS ken- 25c
, “MIONVEST’’ Raug. agurkėliai. Kvortos džiaras 170

GRYNO ŠOKOLADO * • : 7

MARSHMALLOW KUKIAI 15c
“MIDWEST” Importuotos sardinkos * 2"kenai 170 
^ILSON’S” Slab lašiniai ............ sv/2§0
Minkšta vasaros dešra- J,. sv7 24 c
“OSCAR MAYER’S” geriausi Wienčrs L'........... sv. 25*
BANANAI PUIKIAUSI DIDĘLI 3„ 17c
ORANDŽIAI a;;1“" ■"•a. 25c
KALIFORNIJOS Murkęs, Didelis pund. 3 už 13* 
NEW YORK KOPŪSTAI ..... .... ........ ,.............. 2 sv- 5*
BISMARCK SILKĖS ......... ...... 5 unc. džiarąs '2 už 17*
COTl’AGE CHEESĘ (varškė) puiki 2 sv. 17*

OBUOLIAI GREENĮNGS ....

NEW YORK KOPŪSTAI ,

NES PM5lXu

“MIDWEST” želatinos dezortas .4........ W«0 • • • • «’•> ... 3 pak. 130
VAL VITA TOMATŲ SUOSAS ..... """I" . 2 kenai 90
“SHURFINE” Slyvų sunka 12 unc. kenas .... 2 už 17*
“LA FRANCE” '.. ............... . pakelis 80
“OAKITE” valo viską .......    2 pakeliai 21*
“SILVER DUST" 2 M 27c
‘‘OXYDOL’’ 2 maži 17c ..... . 2 dideli pakeliai 39*
“DANDY” skalbiamasis muilas ....... .. ” ..... r— ' ' ........... .... ..... - ••*.-T*- .. 2 šmot. 90
$100 KAS SAVAITĖ DYKAI TAUPYKITE MUSU KUPONUS

........................      11 I ..■l.l.nlNIlL.H im I Ui II liuli...... II II lill|l||lllfllll*l lllllllll**MĮWy^

M!DWE5TESsTŪRES

4e*—■■*»**■ l«Hlll>l>,.*llll«*!—    ■■■■■■■ .11 II m   .. . . . ..... ■ ■. ....

dtis narys labai -norėjo užsirak 
šyti Keleivį ir, neturėdamas 2 
doleriu, priėjo prie savo, kokių 
13-19 metų sunkus; pareiškė, 
kad jisai norėtų Keleivį užsi
rašyti. Sūnūs nieko nelaukda
mas ištraukė 2 dolerįvto ir už
rašė tėvui Keleivį..

Tėvas už tai tikrai buvo sa
vo sunui dėkingas.

— Svečias.

LIETUVIAI STUDEN
TAI RENGIA BALIŲ 
KAMBARIO NAUDAI 

> ‘ . į

PITTSBURG.H, Pa. — Gruo
džio 6 d. lietuviai studentai 
savo susirinkime nutarė su
rengti balių Lietuvių Kamba
rio naudai sausio 18 d. Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai
nėj.’

Visas pelnas yra skiriamas 
Liet. Kambario fondui.

— Korės.

Štai malonumas
Kiekviena šeimininkė pasa

kys, kad pirkti tokioj krautu
vėj, kur lentynos pilnos prekių, 
kur pasirinkimas didžiausias, 
yra tikras malonumas.

Kitas malonumas, kartu ir 
patogumas, kai krautuvėj pre
kes puikiai < išdėstytos ir kai
nos ekonomiškos. Pirkėja gali

.............  .................. •' " -Z - ■ • f < ■ • X ' •’

matyti gerai visas prekes ir Kad taip yra, galite pilnai 
tuoj sužinoti kiekvieną daiktą, persitikrinti jų skelbime, ku
kutis jai reikalingas ir išanksto ris šiendien telpa Naujienose, 
susiskaičiuoti kiek jai kas kai- / 
nos; Tai įtik keletas tų priežas-1 
čių }dėlko šeimininkės mėgsta' 
Midwest Stores. .

Kitas dalykas. Artinasi ka
rdos. Midwest Stores Jaukia 
gražiai pasipuošusios. Nau
jas prekių stakas lentyno
se, švenčių prekes išstatytos. 
Riešutai,' saldainiai ir kiti daik
tai laukia savo pirkėjo. Savi
ninkai daro ką begalėdami, kad 
krautuves papuošti kuo pui
kiausiai.

Pirkite kalėdų pirkinius jau 
dabar. Ir pirkite titf Midwest 
Krautuvėse, kur gali gauti pi
nigų tikrąją vertę. Jus žinote, 
kad savininkai šių krautuvių 
turi savo bendrą urmo sandėlį, 
iš kurio jie perkasi sau pigiau
siomis kainomis ir todėl patys 
gali pigiau pardavinėti.

Skelb.

Įdomus teatras

Šiandie, gruodžio 11 dieną, 
atsidaro perstatymas muzika- 
les produkcijos “O Can You 
Sing?”, kurios pildyme daly
vauja 250 aktorių. Pastarųjų 
keleto metų eigoj tur būt ne
buvo1 kilos taip plačiai sugal
votos ir puošniai pastatytos 
scenos produkcijos, kaip ši. 
Veikalą stato scenoj Federalis 
Teatras.

Old Golds cigaretai yra 
labiau-sušvelninti, dvigubai 
šviežus, dvigubai garantuo
ti. Padarytį iš puikiausio ta
bako derliaus/jie pataiko į 
kiekvieno skonį.

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 

' M. nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo' ir galiu širdingai 
J t rekomenduoti visiems.—Mrs. Sušauna Pavlus”. . Nedarykite 

M jokių bandymų su kitais . liuosuotojais. lipkite Trinerio
Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra jrodęs, kad jis yra 

- H tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gąsų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

*** PRASYK SAMPELIO DYKAI ---- — z^ ~ * * _ _ " 55 
man sampell dykai 

' f
— I ............. -.........................ii................................................■

Triner’a Bitter Wlnc Co. HM 8. Welti St., Ch|e**o, IU. 
XM*lądt
Vardas

Visose , 
Vaistinėse Adresą*

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedami tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir hepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti. .

ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

. 420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams1 duoda $5.00 < gražią 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12,00.

Tel . Englewood 5R83—-5840

ILaidotuvių Direktoriail 
i i—.,... i ii.iiin'i '............ . .................................. ............

JUOZAPAS

MID CITY COAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI 

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or EQG 
MINE RUN ........ 
SCREENINGS ; 
Sales taksai extra—vieno tono nž 

sakymas 50c estra,
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

į IR TĖVAS 
REPublic8340

IŠPARDAVIMAS RADIO SETŲ 
*80. PHIDCO-—trumpą ir ilgą ’29.50 

•Kl!)“® uoFa. *29.00
R. C. A. LAISNIOTOS RAdio Tab6a 39* 
MIDGET RADIOS -u— *3.95 .'L,. 
RADIO PATARNAVIMAS - --------  8faQQ

|r kiti barbenai, kariuos rasite mugą 
krantuvije. 

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE

4910 W. Street CICERO, ILL.
Telefoną* CICERO 1820 

Atdara vakarai* |r eekmadlenipie.

r VARTOTOJUI MID

.. $5.50
. 5.25
.. 4.50

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiektienam užtikrina 
teisingu patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis Uetuids pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 Wešt 31-st Street

BRANGENYBES—
; JEWELRY

®Veir .

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch Repairing

Pirkite Kalėdų dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
iįędų, laikrodėlių ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių.

4148 Archer Avenue

Garsmkites “N-nose”

• Rakandų Taisytojai 
/ —Upholsterers

Ar atnaujinote . rakandus. Pertaiso
me apmuštus rąkandus ir permuša- 
me naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoję? Jei jus to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jūs beftik- 
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra
šykite: THOMAS GUST.
2126 So. Halsted St. Tel. Canal 3888

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure-j SallltaiTaS Dmff ' 
Chemical Co.

.Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI

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

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

Vaclovą Bielskį atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis. ’

nienč« . , . <
Vaclovui Bielskiui mirus —A. Pal- 

causkas.
Vac. Bielskiui — H. Lukauskaitė.

Istorinė žmoniškumo etikos 
teises evoliucija—Prof. Leonas. 

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

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai ■
• LIGONINES— 

HOSPITALS

ir Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
CanaI 1188.

639 West 18th St 
CHICAGO, ILL.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiiki gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimu. 
‘ ainuoja akis.Išima tansilus. 

priskiria stiklus, 
nacija Ir gydymas. Ligoninės gydy. 
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPH’AL 
1900 South Kedzte Avenue 

,Tel Lavndale 5727.

• RESTAURANTAI

Universal restauranl
GERESNIU VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

• TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

Visas valgis ųž 25c nuo 11 A. M. 
iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 

prie valgio.
/ 3464 SO. UTUANICA AVĖ. 

Tek Boulevard 6541.
■............. .................. ............ . ............. .............. .. ..................... .. ..........■

North Roseland 
Liąuor Store

Pranešu visiems draugams Ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liąuor Store, kur yra didelis pa- 
drfnkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir alaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite v musų degtirišs 
sandelio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10814 So. Michlgan Avė. 

Tel, Commodore 1946 
—o—

■ ——   1 i   .............................................................—

A. K. TAVERN
Geras panev8žiškįs — kviečia visus 
tsilankyti. Užlaiko MILLFRS 

HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinas. /

• RAŠOMOS MAŠINE-
LES—Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
BARGENAS

WOODSTOCK No. 5
Perbudavojame ir garantuojama ant
vienų metų. Tiktai .
ir kiti bargenai ............ fc.va S V

MID CITY S'YPEWRITER ’

943 w.Hadtanst^mvmarket 0834 3329 S. Lituanica
■ i
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Ęntered ąs Secpnd Chst Matter
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, 111. uader the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ižąkiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-. 
drovS* 1739 S. Halsted SU Chicago. 
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ii i ■<■!■,» '1,1' rrrr-e-.TJBLi Trratr ■ -i l"i-iri:,",li ■,ity.,.qi

Tradicija laimėjo

NAUJIENOS
The Lithaanlan Baily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuaaian Newa Pub. Co„ Ine

South HaUted Street
Tatepbona CANa) 8500

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams ____ _ , ...
Pusei metų . ................ .
Trims menesiams_____
Dviem menesiams ——
Vienam menesiui

Chicagoj pčr išnešiotojuž:
Viena kopija _ 8c
Savaitei------ 18ę
Menesiui _____ ._________ — 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštui x

Metams .. $5.00
Pusei metų -- ---------------------- 2.75
Trims menesiams 1.50

< Dviem mėnesiams ------------ 1.00
Vienam menesiui ■___;__ ____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metanu____________ _____ $8.00
Pusei metu . 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00

, 1.50 
&

NAUJIENOS, Chicago; III. Penktadienis, gr. 11, 1936

PIRMAS SIMPSONIENES PAVEIKSLAS PO KRIZIO
M. ZOŠČENKO Vertė K. Auguras

Sentimentališkas Pasakojimas

Britanijos karalius Edwardas VIII atsisakė nuo 
sosto, Jo vietą Užims antrasis brolis, Yorko hercogas.

Tokiu budu laimėjo konservatyviškoji monarchijos 
tradicija, kuri paprastų žmonių nepripažįsta lygiais ka
rališkai veislei ir kuri šnairai žiuri į šeimų išsiskyri
mus.

Edwardas dabar, tur būt, vadinsis Dovidu iš Wind- 
soro ir galės vesti buvusiąją amerikietę p-ią Simpso- 
nienę. Dėl meilės jisai paaukojo stipriausios pasaulyje 
imperijos sostą. . / ■

Monarchijos garbės gynėjai galės būt patenkinti, 
kad soste sėdės “nesutepęs” savo reputacijos karalius. 
Bet abejotina, ar ši audra praeis, nepalikusi pėdsako 
Britanijos viešame gyvenime.

Edwardas turi daug karštų pritarėjų taip Anglijo
je, kaip ir jos dominijose. Jisai buvo populiariškas. Jei
gu Britanija ateityje susilauktų kokių nors keblumų, 
tai nepatenkintųjų žmonių mintys imtų krypti link bu
vusiojo karaliaus, kurį jo konservatyviškieji priešai pri
vertė pasitraukti.

ŠIS YRA PIRMAS KARALIAUS EDVARDO VIII MYLIMOSIOS Wally Sim- 
psonienės paveikslas po krizio kilimo, A nglijoje. Paveikslas trauktas Cannes, 
Franeijpje, kur ’ ‘Simpsonienė ^apsigyve no. Iš kairės į dešinę, Lord Brdwnlow, 
karaliaus sekretorius ir moteriškės globėjas, amerikietė Mrs. H. L. Rogers, pas 
kurią Simpsonienė apsigyveno, Simpsonienė, ir H. L. Rogers.

šis paveikslas persiųstas radio keliu iš Francios. į New Yorką ir telefonų 
vielomis į Chicago. Naujienų-IIN Radio Soundphoto

Apžvalga

Smilgiai pasaulio fašizmui
Per paskutines kelias savaites fašizmui pradėjo 

nesisekti. Hitlerio į* ^įųssęlinio agresinga, stačiai aki
plėšiška, politika iššaukė pasipriešinimų; įvairių šalių 
visuomenėje ir valdžiose, kurioms rupi apginti pasaulio 
taiką.

Vokietijos valdžia neseniai padarė sutartį /‘prieš 
komunizmą” su Japonijos valdžia. Visiems aišku, kad 
šita sutartis yra atkreipta prieš Rusiją. Berlynas ir To
kio kvietė ir kitas šalis prie sutarties prisidėti. Bet ne
prisidėjo ne viena. Priešingai, kai kurios šalys šituo vo
kiečių ir japonų žlnksniu pasipiktino, matydami, kad 
jisai labai paaštrina karo pavojų.

Anglija, kurios palankumą Hitlerio diplomatai per 
trejus metus stengėsi įgyti, išreiškė savo nepasitenkini
mą Vokietijai, kad ji organizuoja valstybių bloką prieš 
Rusiją. Lenkija ir Rumanija taip pat pasisakė prieš tą 
“prieškomunistinę” sutartį. Jų užsienių reikalų ministe- 
riai Beck ir Antonesęu laikė konferenciją Varšuvoje ir 
pasakė, kad jų šalys į priešingą Rusijai bloką neis.

Net ir artimas Berlyno sėbras Mussolini jau nero
do noro atvirai stotį į “prieškomunistinį” frontą. Paga
lios, dabar ėmė reikštis nusivylimas minėtos sutarties 
pasirašymu ir pačioje Japonijoje. Telegramos iš Tokio 
praneša, kad imperatoriaus taryba pasišaukė jniniste- 
rių kabinetą ir “davė vėjo” užsienių reikalų ministeriui 
ir kabinetui už netinkamą užsienių politikos vedimą. 
Dėl to, gal būt, turėsią rezignuoti kai kurie ministeriai 
arba ir visa vyriausybė. >

Tokiu budu fašistiškų valdžių ofenzyvas tarptau
tinėje politikoje tapo sulaikytas. Joms gręsia da ir di
desnis smūgis. Kasdien darosi vis prastesnė sukilėlių 
padėtis Ispanijoje. Jeigu fašistai Ispanijoje prakiš, tai 
Hitlerio ir Mussolinio autoritetas labai skaudžiai nu
kentės ne tik užsieniuose, bet ir namie.

Atrodo, kad fašizmo pergalių laikotarpis jau pra
ėjo.
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DARBO PARTIJA IŠREIŠKĖ 
PAPEIKIMĄ CRIPPS’UI

I

. Britanijos Darbo partijos na
cionalinis vykdomasis komite
tas padarė viešą pareiškimą, 
kad partija nepritaria toms 
pažvalgoms, kurias 
se išreiškė krašto 
klausime ' partijos 
Stafford Cripps.

Tas darbietis yra kairiosios 
srovės vadas Britanijos parti
nėje^ Jisai vienoje $ąvo kalboje 
pasakė, kad Britanijos darbi
ninkams nebūtų, jokio nuosto
lio, jeigu kare “Britanijos im
perializmą” sumuštų kita vals
tybė, kad ir Hitleriškoji Vokie
tija. Kitose savo kalbose Sir 
Stafford aiškino, kad butų ge
ra įvedus Anglijoje privalomą 
visuotiną kareiviavimą, nes tuo^ 
met žmonės sukiltų prieš vai-, 
džią.

Darbo partijos vykdomoji ta-,, 
ryba svarstė tuos Cripps’o pą-; 
reiškimus savo posėdyje ir nu
tarė viešai paskelbti, kad to
kios nuomonės “Visai nesutin
ka su darbininkų siekimais ir 
politika”.

savo kalbo- 
apsigynimo 
narys, Sir

' KAIP JIE SKAITO?

Daug girtauja
RAUDONĖ, Raseinių apskr. 

— Viešos svaigiųjų gėrimų 
parduotuvės čia nėra, bet gir
tų netrūksta. Labai paplitęs 
samagonas. Ravai, krumokš- 
čiai ir miškas lengvina sama- 
goną “spausti”.

krumėj rąstą nužudyta 50 me
tų amžiaus Rozalija Kurtkytė, 
gyvenusi Jakiskių kaime Jo
niškio vi, Ji užmušta alksniniu 
pagaliu, kuris čia pat rastas. 
Manoma, kad tai darbas kokio 
nors nenormalaus sadisto.

“Vilnis” rašo, kad mes 
kę, jogei Rusijoje nėra bendro 
fronto ir nėra liaudies fręnto 
—“tai negalį būti demokrati
jos”. ’ .

Niekuomet ‘Naujienose” to
kio pasakymo nebuvo.- Buvo 
tik konstatuota faktai, kad nė
ra bendro fronto, nėra liaudies 
fronto ir nėra demokratijos. 
Niekur nebuvo pasakyta, jogei 
demokratijos nėra dėl to, kad 
nėra bendro fronto ąrba liau
die^ fronto. , •

Primetusi “Naujienoms” ne
sąmonę, “Vilnis” paskui tą ne
sąmonę kritikuoja.

Ažuot gaišinę laiką tokioms 
kritikoms, komunistų organo 
redaktoriai turėtų atidžiau 
skaityti.

sa-

“DRĄSUS” ARGUMENTAS

Nužudyta moteris

Rąstas užmušė dar- 
, bininką

Jeigu dabar .visose šalyse ko
munistai skelbia “bendro fron
to” ir “liaudies fronto” idėją, 
tai kiekvienam turi būti labai 
nuostabu, kodėl pačioje Rusijo
je, kur komunistai įaiko visą

>' ............. .

kuris stengtųsi sušelpti sveti
mus žmones, tuo tarpu kai jo 
paties liamuose vaikai ir žmo
na kenčia badą. Panašią! yra 
su komunistiška Maskva. Ji 
davė instrukciją sayo pasekė
jams kitose šalyse daryti 
“bendrus .^fntuš” ir “liaudies 
frontus” Anglijoje, Francijoje, 
Belgijoje, Atneriko j e ir t. t. Bet 
pas save ji tų “frontų” nestei
gia,

Kodėl? 2

KęmunisĘf. laikraščiai bando 
šitą labai k'ČiStą faktą išaiškin
ti tąip,, kad. butų ir avis čiela, 
įr vilkas įotus. Pavyzdžiui, 
“Vilnis” rašo:

<• “Bendrfa frontas, taip ir 
liaudies frontas, nedaroma 
tam, kad"‘iiirėti. gražiu- vardu 
organizaciją, bet tam, kad 
kovoti prieš išnaudojimą ir 
prieš fašizmą. ;

“Sovietų Sąjungoje nėra 
(? — “N.” Ręd.) išnaudoji- 

; mo m fašizmo pavojus ten 
negręsia. / Taigi, ten nėra 

, tikslo, nėra reikalo daryti 
, bendras, ir liaudies frontai.

r , “Kita, ten jauaklinai ne- 
' likę nė socialdemokratų nė 

sočialręvoliucionierių. Gal yra 
kur vienas kitas asmuo iš bii- 
vusių tų jų partijų, bet or
ganizacijų, neliko, taigi,, ir 

-į norint tupėti gražiu vardu 
ęrgamząoiją ten nebūtų ga- 
Įima sudaryti frontą su so
cialdemokratais. ir socialrevo- 

C Huęionieriais, nes jų ten nė-

Tai labai drąsus argumentai 
tik, deja; jie pėrdaug yra 

nudėvėti ir Vargiai/..bent į vie
ną sveikai 'protaujantį žmogų 
jie gali padaryti įspūdį.; \ 
/ Juk tokį ąrgumeųtą, ‘ kad 

“partijų jau nebeliko” seniai 
diena iš dienos kartoja visos 
fašistiškos if pusiau-fiašistiškos 
valdžios. $taį Lietuvoje, kai 
smetonįninkai sugalvojo pada
ryti seimo rinkimus1 “be partL 
jų”, tai jie visą spaudą užpildė 
.“aiškinimais”, kad partijų Lie
tuvoje “jau nebėra”. Partijos, 
girdi, išnyko, tik paliko sauje
lė' buvusiųjų partijų politikie
rių, kurie nori politikauti ir 
drumstame vandenyje daryti 
biznį; bet lietuvių tauta apie 
tas jų partijas nenori nū gir
dėti.

Panašiai kąlba ih Vokietijos 
Hitleris^ bejojo propagandos

tuo, ko nėra? Trečiam jame 
reiche seniai visos partijos iš
nyko. Hitleriui pritaria 90 su 
Viršum nuošimčių žmonių, o tie 
triukšmadariai, kurie nepaten
kinti “fiureriu”, yra taip ne
skaitlingi, kad jie jokios reikš
mės tautos gyvenime nebeturi.

Na, ir dabar šitą jau seniai 
fašistų nudėvėtą “argumentą” 
bando pavartoti komunistų laik
raštis sovietų tvarkęs apgyni
mui!

FAŠISTŲ NĖRA, BET JUOS 
ŠAUDO .

Be to, komunistų organas 
sako, jogei bendro fronto arba 
liaudies ‘fronto Rusijoje ‘nerei
kią da kad “fašizmo
pavojus>ten negręsia”.

Jeigu. fašizmo pavojaus Ru
sijoje nėra, tai kodėl tenai dėl 
fašizmo žmonės areštuojami ir 
Šaudomi? '

Kai Maskvoje ėjo Zinovjevo, 
Kamenevo ir kitų 14 bolševiz
mo šulų byla, tai sovietų spau
da ir visų šalių komunistų laik
raščiai iš kailio nėrėsi, stengda
miesi įtikinti pasaulį, kad tie 
“pasiutę šunes” per Trockį nu
šluostę su užsienių fašistais.

Tie asmens buvo sušaudyti. 
Šimtai kitų Žmonių buvo suim
ta. Keletas jų buvo neseniai nu
teista ir sušaudyti. Dabar lau
kiama naujos bylos, kur vei
kiausia vėl bus mirties nuo
sprendžių. Sąryšyje su tais vi
sais suėmimais ir pasmerkimais 
nuolatos skleidžiama mintis 
Rusijoje ir užsieniuose, kad so
vietų valdžia naikina “fašizmo 
agentus” arba “sufašistėjusius” 
elementus.

■ Bet “Vilnis” dabar sako, kad 
jokio fašizmo; pavojaus Rusijo
je nėra. Jeigu nėra, tai kam 
tokį nežmoniškas valdžios prie
šų naikinimas?

į ■ . ’ '
Jeigu tie teisiamieji, areštuo

jamieji ir šaudomieji žmones 
yra ne fašistų agentai ir nepa
vojingi valdžiai, tai kodėl jie 
žudomi?

Ar tik dėl to, kad Rusijo
je žmonių kraujas yra toks pi
gus?

■Ten, kur visa liaudis valdžią 
nuoširdžiai ręmia ir joks pavo
jus valdžiai negręsia, galabinti 
valdžiai nepritariančius asmenis 
butų žiauriausias nusidėjimas, 
kokį tik valdžia gali atlikti!

.
IlIHUlįl Į Miluku* ■■■■!!■ ll.Į I. ■ . ' X ' e ■ / .

(Tęsinys)
Pati nabašninkė teta visai 

parankiai buvę atsigulusi ant 
stalo tarp nėrinių ir priegal
vių. Ramybė ir laimė tryško 
iš jos veido. Senukė buvo tar
si gyva. Dagi raudonumas bu
vo prasiveržęs per jos pagel
tusią odą. Atrodė, kad lyg nu
vargusi ji atsigulė pailsėti. 
Taip ir buvo galima laukti, 
kad štai ji atsikels ir pasa
kys: “O Štai ir aš, mano bro^ 
liukai!”

Sergejus Petrovičius ilgai 
žiurėjo į ją savo gerą velijan
čiomis akimis.

—■ Teta, teta, — galvojo jis. 
— Kokia tu brolau*, teta! O 
vis dėlto nestipai.

Sergejus Petrovičius stovėjo 
nesijudindamas su nulenkta 
galva. Jis galvojo apie greit 
prabėgantį gyvenimą ir apie 
įžmogaus organizmo nepatva
rumą, bei apie tai, kad reikia 
tą gyvenimą pripildyti viso
kiais dalykais ir linksmais nuo
tykiais. Ir tos mintys ne nu
liūdimą ir melancholiją gimdė, 
bet ramumą ir iš dalies pasi
tenkinimą.

Ir Sergejus Petrovičius, ne
sulaukęs dagi' pamaldų galo, 
tyliai nusilenkė nesijudinančiai 
tetai ir išėjo iš patalpos.

Jis nutraukė koridorium, 
savo tetos kambarį.

Ten buvo 
paruošta, 
apie mirtį.

Sergejus 
apsidairė 
kiekvieną 
Vadinasi, už kiek jį galės par
duoti. Priskaitęs šimtą rublių, 
jis tyliai nusišypsojo, apleido 
kambarį ir, užrakinęs . rakth 
duris, išėjo į gatvę.

Jis ėjo gatve ir linksmai 
juokėsi. Satflė, nors buvo ru
duo ir dėmės vis didėjo, degi
nę jį be pasigailėjimo. Vėjo 
jokio nebuvo.

Jie labai meiliškai apsika
binę sėdėjo žiūrovų salione. 
Traškant aparatui, Sergejus 
Petrovičius šnibždėjo jai į au
sį visokius padorius žodžius 
apie savo jausmus ir pasiry
žimus. Mergina dėkingai spau
dė jo ranką ir koją ir kalbė
jo^ kad jis iš pat pirmo pama
tymo savo lygia išžiūra jai pa
sidabojęs.

Kai seansas teatre pasibai
gė, tai Sergejus Petrovičius su 
savo mamzele ilgai šlifavo ša
ligatvius. O kiek vėliau* ji už
ėjo į jo kuklią patalpą.

Pusę dvyliktos Sergejus Pe
trovičius išleido ją iš savo 
kambario. Tatai matė naminio 
karo invalydas Žukovas. Jis 
tuo metu • ieškojo savo katės 
ant pakopų. Ir girdėjo, kaip 
Sergejus Petrovičius tarė: “Jei 
jau reikalai susidės nekaip, tai 
galima ir užsirašyti”.

Dviem savaitėm prabėgus jie 
užsirašė. Atseit, užsiregistra
vo.

Jų laimei nebuvo ribų.
O po pusmečio Sergejus Pe

trovičius su savo j auna j a žmo
na laimėjo dvidešimt rublių su 
tuo loterijos bilietu, kurį pa
liko jo mirusi teta.

(Galas)

viskas tinkamai
Niekas nepriminė

Petrovičius skubiai 
aplinkui ir bandė 
daiktelį įvertinti.

Vakare, tą pačią dieną, Ser
gejus Petrovičius susitiko su 
savo dama.

Ji atėjo kiek vėliau, kaip jis. 
Jis, jaudindamasis ir ieškoda
mas tinkamų žodžių, pasitvė- 
rė jos rankas ir čia jau, gat
vėje, pradėjo aiškinti priežas
tis, kodėl jis vakar negalėjo 
su ja. susitikti. ,. .

Taip, jis nė vieną minutę 
negalėjo pasitraukti. Jo 
ji teta nutarė ant jo 
numirti.

Jis labai sutirštintais
vaizdavo savo tetos mirtį. Po 
to pradėjo kalbėti apie paliki
mą.

Mergina mirksėjo ir labai 
maloniai šypsojosi.. Ji sakė, 
kad vakar ji tikrai jautėsi 
įžeista, bet dabar jokių pre
tenzijų nenorinti reikšti.

tikro- 
rankų

dažais

Zarasai virsta žiemos 
sporto centru

ZARASAI. — Zarasų krašto 
kalnuotas paviršiuos labai tin
ka pašliūžų sportui, todėl ne
nuostabu, kad šios rųšies spor
tas čia plačiai tarp gyventojų 
kultivuojamas. Dėl gerų sąly
gų per. paskutinių metų eilę 
buvo suruošti pašliužininkams 
jaubalietuvlif, Wiilliį, policijos 
kursai, o praeitą žiemą ir Kale
no Kultūros Rūmų. Dabar čia, 
kiek toliau nuo miesto, stato
ma dviejų aukštų erdvi vila, 
kuri oficialiai vadinama Zara
sų žiemos sporto stotimi, šis 
savo paskirtimi pirmas Lietu
voje pastatas priglaus kelias
dešimt sportuotojų žiemos me
tu, o vasarotojus vasaros me
tu. Dabar yra sumanymas Za
rasuose rubšti šios rųšies rug- 
tynes ir net tarptautinio ma
sto, nes numatyta, kad čia ga
lės rungtis mūsiškiai su už
sieniečiais. Manoma netrukus 
čia įrengti pašliūžų sportui 
trampliną šokimams ir padary
ti kitokius reikalingus įrengi
mus. Berods, šiuo reikalu Įsun
kiama netrukus atvykstant 
KKR direktoriaus.

GELGAUDIŠKIS. — Gelgau
diškio vai, Petraičių kaimo 
gyv. P. Gyybas vakare, apie 
19 vai., eidamas įkrito į šuli
nį, kuris buvo be rentinio, ir 
prigėrė. Grybas Pranas turėjo 
70 metų amžiaus.

Po Eilute Kasdien
sidSkit atminimui. Ilgainiui sudarysit(Iškirpkit šias eiles ir

susidurtas su ūkininko treku

FAYĘTTEVILLE, N. C., gr. 
9. — Trys vaikai liko užmuš
tiir mažiausią 10 sužeista, ke-

3 vaikai žuvo moky 
klos buse

Graži susimąsčiusi jura-motutė, 
kad vilnys maželės per veidą bėga, 
it mintys. Jinai gi—nurimus, Švelnuti... 
Graži susimąsčiusi jura-motutė! 

• .
Kad dūksta jos plačiosios gelmės sukrute,

tada ji gražiausia, jurete-moteti! 

šviesieji dangus, giliai susimąstę, 
meilingojo ūžesio klausos;
smėlyno kalvos—svajonėn paskendę.... 
Svajoja ir tolimos dausos.

Žiloji jura ir žemė-senoU 
tyliai šnekučiuojas, kaip draugės. 
Piktasis vėjas dusliai bedejuoja — 
pavargo ir liovėsi staugęs.

Ir tu, graži prigimties karaliene, 
nurimus, laiminga svajoji, 
kaip gilios dausos, kaip dangus aukštybėj, 
kaip žemė, kaip jura plačioji...

M. Vaitkus.

galią. «avo rankose,«ta^dSjai,n^ agentai. -Kada šalių spauda
' ų kritikuoja /liitlerizmą ūžėtai, 

Gharity begins at'kad Vokietijoje yra u,ždtahstos ,
visosopozicinės partijos, tai Įi jų sunkiai, mokyklos busui

ŠIAULIAI. — XI 10 d. apie 
7 v. ryto Gamenų kaime, Pa
pilės vi. prie statybos darbų 
kritus rąstui, užmuštas darbi
ninkas Zibolis Juozas, kilęs iš

i( I ■■
6 vai. prie Joniškio
L, .'Mi.
niškio, Vittaušio pa-jKląiiių kaimo, Papilės vi.

XI 6 d. apie 
Šiau

lių plento, apie 6 kil. nuo Jo-

ta praktikuojamą. Anglų patar
le ' sako:
home” — labdarybė . ptaąįdeda 
namie.
į Keistas butų 1 toks - labdarys,

' fc- <•. ■■.i ■■ .■ ■ ( •:

rudosios diktatūros apaštalai
jai-atrėžiar -Ko jus rupi»ątęslttetolr ;.žio euosto.

SS opi
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BAUBIA SAVO MINISTERIUŠ v

NAUJIENŲ
METINIS IŠKILMINGAS

KONCERTAS
SEKMADIENYJ

m a
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

!»1*S I' 'l.M

nuo

m

11.25 
11.'25 
11.25

GAKSINKITĘS 
NAUJIENOSE

2.75
2.90

3.20
3.20
3.20
2.70
2.90
2.70
2.75

5.90
5.90
5-.no
4.90
5.25
4.90 
4.05

7.20

Ąbspliu- 

o&KotM

American

Street, Chicago, lik, arba tele 
fonuokit HAYMAkKET 3555.

Norintieji 
K. P. De- 
o. 48 et.,

5 d.
12 d
19 d. 226 kuopos
26 d

CUnnE

- 36 kuopos,
— 178 kuopos 
139 kuopos, 
301 kumpos,

Vajus prieš šlykščius 
siuntinius paštu

Tricot turėjo parody- 
dokumentus, kad ne- 
į šaltąją. Tuo tarpu

ope- 
Letter 
“kliu- 

buvo vienas iš daugelio 
speciali-* 

susi-

šaldyklų Chieagoje. Prdduktai 
parduodami tiktai “wholesale” 
kainomis, ši firma taipgi užlai
ko importuotus iš Europos vais
tus, kvepalus ir t t. Dėl pre
kių ir užsakymų rašykit į BAL- 
TIC IMPCRT CO., 905 W. 19th

SLA kuopą radio 
programai

Storulis: Ir ką tavo žmona 
sakė, kai tu parėjai namo vė
lai?

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
stišvelnintų Old Golds ciga- 
rętų tebeveikia. Tinką per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien.

Plonusis: O ką ji sakys... 
aš bučiau ištraukęs ir tuos du 
dantis vėliau vis tiek.

Kalėdoms 
Kumpiai ir 
kiti skanėsiai 
iš Lietuvos

Pilkite savo apie linkės 
krautuvėse

Tuteętfttffeltada palm- 
vinim geHantUm& ir 

skaudamiems muskulam* 
— su koliate iėsttrynitjaal*.

PAIN-EXPELLER 
valsbaženkUa Inkaras yra 
.naudojamas per TO naotUį

KALĖDŲ NAUDINGIAUSIA DOVANA 
Vyrams, Moterims ir Kūdikiams 
X-RA Y PRITAIKYMAS IR PATARIMAS DYKAI \

abu nutruktagalviai grįžo na 
mo
visais dievais, kad naktį nie 
kur nebuvo išėję.

.Pritaikymas 
", -čjai garantuotas 
Skaudamos ' 
nai, naujikaųliai, su
kietėjimai, kulnų su
tinimas trugdo vaikš- 
čtojinVL ; Ateikit pas 
Shapiro kojų pagel- 
bo8« Turinio; gražiau* 
šių moterims batelių 
nuo $2.05 iki $10.00 
Turime visų mierų ir 

platumo.

ATDARA VAKARAIS DEL TAMSTOS PATOGUMO

tik už vieną šlykštų 
pasiųstą paštu.

Iš Howell Neighbor 
hood House

M-1** i >ii t į <įiį <^1

kovai su
šlykščių

Mie-
tapo

Merginų choras iš Howell 
Neighborhood House procen
tuos veikalą “The Japanese 
Giri” šiandien, gruodžio 11 
dieną, 8 valandą vakare tos 
įstaigos patalpose adresu 1831 
So. Bucine avenue. Publika 
kviečiama atsilankyti.

gruodžio 22 d. 
gruodžio 29 d 
sausio 
sausio 
sausio 
sausio

Šiemet švenčiamos 100 me
tų sukaktuvės nuo garsiojo 
rusų rašytojo Puškino mirties. 
Jis buvo užmuštas per dviko
vą 1837 m. vasario mėn. Ta 
proga iškilmės numatomos 
per ištisus metus. Apie jo jau
nystę pasakojamas toks anek
dotas: ;

'į '

Gruodžio 6 dieną šių metų 
įvyko Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj organizatorių ir kuo
pų valdybų susirinkimas. Sep
tynios kuopos buvo atstovauja
mos. Organizatorių komisija, 
išrinkta pirmesniame susirinki
me, davė raportą apie radio 
stotį. Atstovai priėmė komi
sijos rekomendaciją' pasamdyti 
ketvirtadalį valandos — 
3% iki 8 valandos vakare 
iš Peoples Rakandų Bendrovės 
stoties WGES, pradedant 15 
dieną gruodžio mėnesio, ir 
transliuoti programus tiek sa
vaičių, kiek bus reikalinga. 
Prie organizacijų komisijos iš
rinkta dar du centro atstovai, 
tai Dr. Montvidas ir K. Gugis, 
kurie padės organizatoriams 
tvarkyti radio programos.

Kuopų atstovai pasirinko ra
dio valandas sekamai: 
gruodžio 15 —- Centro valanda,

5.25 t0.Qp

................ ............. - - .........- ■ - -TTlt---------- ------------- -T-T--L------------------- 1

PIRKITE ŠVENTĖMS GĖRIMUS PAS LIETUVĮ
J. GAUBAS

Geriausias rųšies vynas, alus, buteliais ir bačkutėmis ir visokių
Branda degtinės, Gausite žemiausiomis kainomis pasi

MONARCH WINE &LIQUOR STORE
3529 So. Halsted St. Tel. Boulevard 7258

ANGLIJOS ŠALMUOTI POLICISTAI SKLAIDO PIKTĄ MINIĄ, kuri susirin
kusi prie premjero rūmų, Londone. Ji baubė ir premjerą Baldwiną į kilus jmb 
nisterius, kurie yra priešingi karaliaus- Simpsonienės vestuvėms. Miniau baubė ir 
Anglijos bažnyčios galvą, Canterbury vyskupą, kuris dalyvavo konferencijoje su 
ministeriais. Anglijos liaudis pritaria abdikavusiam karaliui.

JUOKAI
Anekdotas lapie i Pus kiną

Jungtinių ‘Valstijų pašto 
departamentas praneša apie 
vajų, kurį jis varo 
siuntinėjimu paštu 
spausdinių paveikslų, etc. 
ste Pensacola, Floridoje, 
nubausta 15 metų kalėti 
Gayle R. Cleveland, kuri 
tavo vadinamą ‘The 
Different dub**. Tas 
bas’ 
kliubų šaly, kurie 
zuojasi pornografiškam 
rašinėjimui.

štai pavyzdys, kaip opera
vo minėtos augščiau p-lės 
Cleveland ‘*kliubas.” Mergina 
įdėdavo pigesnės rūšies žur
naluose pagarsinimą, kad už 
mažą atlyginimą, dažniausia 
už dešimtį centų, ji pagelbė
sianti vyrui ar moteriškei pa
sidalinti pornografiškaiš ra
šiniais su kitu asmeniu ar as
menimis, kurie domisi tokios 
rūšies susirašinėjimu. Atsilie
pti prašydavo “The Letter 
Club Different” vardu. Su
laukusi atsiliepimą į garsini
mą Gayle Cleveland pasiųs
davo blanką tam asmeniui su 
eile klausimų: vardo, pavar
dės, amžiaus, išvaizdos, lyties, 
ir t. p. Gavusi atsakymą ji 
pareikalaudavo dviejų dole
rių metams kaip nario ar na
rės duoklių. Gavusi gi pini
gus paskirdavo “naujam na
riui ar narei” jiumerį susira
šinėti su kitu numeriu” žino
ma, per jos “kliubą’’. Ir taip 
biznis sukdavosi.

Dažnai betgi pasitaikydavo, 
kad susirašinėju asmenys ne
pasitenkindavo vien nume
riais, parašydavo savo var
dus ir pavardes, ir pornogra- 
fiškas susirašinėjimas eidavo 
jau tiesiai tarp koresponden
tų, be kliubo pagelbos.

Jungtinių Valstijų paštų de
partamentas sako, ,kad šlykš
čiam susirašinėjimui kliubai 
visoj šaly priskaito tūkstan
čius narių. Ir jau daugybę jų 
pašto departamentas yra su
ėmęs. Bet paštas tuo nepasi
tenkina ir varo vajų toliau.

Federaliai šalies įstatymai 
už siuntinėjimą šlykščių siun
tinių paštu baudžia kaltinin
kus penkiais metais kalėji
mo ir iki $5,000 pinigais su
mokėti. šitokios bausmės yra 
susilaukę kai kurie asmenys 

laišką

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

Turime , Ftorsheim, di
džiausi South Sidėje 

Staką.

125 kuopos. '
Pageidaujama, kad ir kitos 

kuopos prisidėtų, 
prisidėti kreipkitės 
veikį adresu 1518 
Cicero, Illinois.

BALTIC IMFORT Co, ka
nai vadovauja žinomas profe- 
sionalaa prugmyvns biznie
rius p. P. RAKŠTIS tik ką 
gavo iš> LIETUVOS didelį siun
tinį Kalėdoms. Mėsos pristaty
tojai, bučeriai ir grosemlųkai 
tuojau gali gauti kumpių, šol- 
derių, troškintų Žąsų* kepeninių 
košės, sūrių ir saldainių. Visi 
šie produktai yra Šviežus, nes 
jie laikomi vienoj didžiausių

VAIKAMS
• Pirkit Čeverykus dabar. Musų 
krautuvėj rasite didžiausį pasi
rinkimą geriausių čeverykų. Tuo
jau pirkdami sutaupysite pinigų, 
šventėms dėvčkit naujus Čevė- 
rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
A*MART^N^Savirdnkai 3337 So. Halsted Street

Kai jis mokėsi Carskoje Šė
lo, mokyklos inspektorius bu
vo prancūzas, kuris vadinosi 
Tricot (Triko). Vieną vakarą 
Puškinas pabėgo su vienu 
draugu iš mokyklos pasibas
tyti po užmiesčio apylinkes. 
Tricot lai pastebėjo ir pasi
leido vytis pabėgėlių. Besivy
damas užduso, bet pabėgėlių 
nesugavo. Puškinas su drau
gu pirmi atsidūrė prie miesto 
vartų, kurie anais laikais bu
vo saugojami. Sargybinis klau 
šia Puškiną, kaip jo pavardė. 
Šis atsako:

—Aš vadinuos Ko!
—Aš vadinuos Dvikol —at

sako jo draugas.
Paskum atbėga inspekto

rius, kuris, aišku, į sargybi
nio klausimą, atsako, kad jis 
vadinasi Tricot-

Sargybinis jį sulaiko ir įpy
kęs šaukia:

—Tamsta juokiesi 
nęs!

Tėvas 
ti savo 
patektų

į.jįgiaįĮU&ąi." 

Aldermanas Frank Keenan 
ir kitą dieną prisiekdinėjo iš 49 wardo nurodo, kad nUo 

1928 iki 1935 metų Chicago  j 
yra nesumokėtų taksų suma 
$486,582,361. Dėliai nemokėji
mo taksų kai kurių miesto 
departamentų veikla žymiai 
kenčianti. Taigi aldermanas 
reikalauja padaryti tyrinėjimą 
kodėl piliečiai nemoka taksų.

TAKSAI EXTRA 
’% 1 

Torto Tonas

$4.25 $ $.00

SAKALŲ SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

GEVEBYKAI Šventtms

2 ii- 6 4 Tonai 
Toprti ar Vir4

$ 7.75 $7.50
8.20 f 7,95
9.30 8.95-
9.75 0.56

11.00 f 0.75
11.00 10.75
11.00 10 75
9.00 8.70

9.70 9.45 0.20
9125 9.00 1 8,75
^6 - , • 0.10 8,85

13.90. 13.65 13.40

Kainoj galt pasikeisti ,b« įspėjimo
TUOJ APMOKANT — 1/4
POCAHONTAS ANGLYS '1'ono
Mins Run, 05% Stambios

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

Lunį p ar Egg _____
COKSAL—KOPl’ERS AR SOLVAY
Pečiaus Koksai ............ ....................

Nut- Koksai __________________
Pea Koksai _______ ______ '___

Petroleum Carbon Štili Run____
MILLERS CREEK LUMP _______
MILLEK8 CREEK, EGG_________
BLACK BANB LUM?.—_________
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Pennsylvania)_______
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run —t stambios______

Plautos Nut—3x8 ,........... .
Egg ----- ---- ;-------------------------- X_

Lump _ _ ______________
WILM1NGTON COAL
Mino Rttn—Čoftrse ..................... .

0 to 2 incn Eggr—Olean ....... .........
12 to 3 inch lump---Clean ______

PETER3PEN

WOOD COAL

COAL &COKE

XRAY

3719 5. KEDzlE AVENUt 
6UA2ANTEED COAl

PHONE L.AFAYETTE 3244
BONDED WE!GHT

SIIAI’IRO-S
SHOES OF CHARACTER—FOP. THE FAMILY 

6307-0? SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republic 543š Fhe Florsheim Store

3.15
3.40
3.50
3.75

2.10
2.30
2.35
2.45
1.80
1.95 
2.00 
2.15

6.75
7.65 
•7.75 
8.20

5.75
6.25 
6.50 
7.00

a 25 
7.15 
7.25 
7 70

5-50 
5.75 
6.0Q 
0,50

7.40 
7.80 
7.95

5,05 
6.00 
6.25 
6;75

3.65
4.10
4.15
4.35
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Jis pasiu BIJO KAMEROS

■Biznio žvalgas

Har-

nesvarbu ar

SLA

gruo

Viešas pakvietimas

svarbuskai kurie

Kalėdoms

Napjienų-Acme Photo

Cicero
Praktiškas priminimas

BIG HIT JUODIEJI

PAKELIS

19c
aukšč,

VYRŲ IR

Mieros

5 iki 12

aukšč
RUM 90 Pf.

PAINTĖ

Matykite Musų Mėsos Departamentą

jau netoli 
šypsena.

1.19
1.25
1.49
1.58

DOVANOS, PROr 
GA VISIEMS

RED CROSS
ŠPAGETAI

DIDŽIOJI
DOVANA

Reikalavimas elek
tros tarnybos didėja

TVIRTOS ODOS BATAI 
JUODI AR RUDI . . .

4 uncijų 
kenai
0 uncijų 

kenai

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

gas susidariusiai padėčiai ap 

svarstyti. . ■ į .

Ir musų kolonijoj prieš Ka
lėdas didžiausias sąjūdis. Krau
tuvių langai išpuošti, daugybė 
tavorų pripirkta, atrodo, kad 
bus gera apyvarta.

Musų tautiečiai krautuvnin- 
kai taipgi puošiasi, ir tai yra 
pagirtina

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

Labiau-sušvelninti 01c 
Golds yra dirbtuvės šviežu 
mo cigaretai 
juos pirktam kaimo krauta 
vėje ar prie didelio cigare 
tų baro mieste.

UNIVERSAL '/2 SVARO PAKELIAI 
COCOA

CALIFORNIA COGNAC
BRANDY 5th ................ '
TIKRAS GRUDŲ
SPIRITAS ...................
PAINTĖ ...........................

pasitikti
Visi jų 

Mat yra 
suSi-

laikotarpiu, 16 nuošim

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

UNIVERSAL CHILE

ČON CARNE 
210 unc, 

ken.

Penktadienis, gr. 11, 1936

Kalėdoms besi 
artinant

Visus atsilankiusius priža
dam maloniai priimti ir jaus- 
ties kaip Lietuvoj pabuvoję.

— Narys.

Maisto produktų išpardavimas, 
gruodžio 11 ir 12 d.

Geo. P. Cunningham 
DISTRIBUTORIUS

Maywood miestelio gyvento
jai balsavimo TdikU atmetė pa
siūlymą 30 centų taksų bedar
biams šelpti. Kadangi jie at
sisakė prisidėti' šiam reikalui 
savais taksais, tai neteko tei
sės gauti parartos iš valstijos. 
Dabar ateina n tįį pirmadienį va
kare Šaukiama masinis mitin-

Visuomet vertą remti tuos 
biznierius, kurie garsinasi Nau
jienose.

Universal Food
. Stores

UNIVERSAL RAUDONI
Kidney BEANS
2 ' 19c

Šaukiama mitingas 
Maywoode

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimas 

vedyboms

15c
1 svaro pakelis 10c

WOLFFS '
BEAN MIX

12 UNCIJŲ £J
PAKELIS ............ **

EVERBEST
GRAPE U
JAM - V
8 unc. Džiaras

Octagon
SOAP CHIPS

3 ™ 26c

PUIKIOS McLURE
BULVES
6«v. 20cPAKANKAMAI STYLIŲ.

_____r_________ ... KID, SUĖDĖ, AR CALF.’ 
PIRKIT DABAR IR ĮSIGYKIT PROGĄ LAIMĖTI.

SUPER SUDS 
Mėlynose Dėžutėse 

2 už 37c

Octagon
CLEANSER

UŽ Gr

OCTAGON VEIDO
MUILAS u z 13c

SMOKED PORE
BLADES sv. 22c
MINCE
HAM
LAKEVIEW
SALAMI
LIVER SAUSAGE
DEŠRA sv. 25c

GALVUTĖSE
SALOTAI

CALIFORNIA PUNDELIS
MORKOS
2U29c

BATAI VAIKAMS
Geriausi POLL PARROT 

žemomis kainomis

SNIDERS
ŠPINAKAI

No’ 11cKENAI    A <31V

NEGALĖDAMA ATSIGINTI NUO FOTOGRAFŲ IR 
REPORTERIŲ, karaliaus mylimoji Wally Simpsonienė, 
buvo priversta sutikti su poząvimu paveikslui ir pasi
kalbėjimu. Bęt pirm to, pamačiusi fotografą, ji pasi
leisdavo bėgti, kaip parodo kad ir šis paveikslas. (Pir
masis Simpsonienės paveikslas po krizio telpa kitoje 
vietoje, šiame numeryje.)

IŠPARDAVIMAS!
• ■’ e I

Penktadienį ir Šeštadienį, Gruodžio 4 ir 5 dd

Galima sakyti, kad reikala
vimas elektros tarnybos Chi- 
cagoj didėja kas savaitė. Pa
vyzdžiui . savaitėje, kuri pasi
baigė spalių mėnesio 31 diena, 
šiemet suvartpta elektros 126 
limionai kilpwatų valandų. Tai 
buvo padidėjimas, , palygintas 
su pernykščių metų tuo pa
tim Naujienose šiandien, kaip ir 

kiekvieną penktadienį, telpa 
svarbus Universal Food Stores 
skelbimas. Kiekvieną savaitę 
šeimininkės lankydamos šias 
kooperaty ves krau tu ves, pirk
damos sau maisto produktus, 
sutaupo pinigų.

% * :

Kodėl Universal Food Krau
tuvėse galima sutaupyti pinigų? 
Todėl, kad čia visi tavorai yra 
parduodami pigesniomis kaino
mis. O pigesniomis kainomis 
čia galima pirkti todėl, kad pa
čios krautuvės turi nuosavą san
dėlį ir iš to sandėlio perkasi 
visus tavorus. Suprantama, 
toks kooperatyvis 'vedimas biz
nio yra' naudingas ypatingai 
toms šeimininkėms, kurios yra 
nuolatinės kostumerkos Uni
versal Food Krautuvių.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio mėn. 13 dieną, 4 vai. po 
pietų Sandaros svetainėje, 814 
W. 33 st., įvyks Lietuvos Išei
vių Jaunimo Neprigulmingojo 
'Ratelio pirmas iškilmingas įsi
kūrimo vakarėlis.

Programoje bus tik lietuviš
ki šokiai, rateliai, dainos, amu<- 
ro paštas, žaidimai ir kitoki 
pamarginimai. Vakarėlis bus 
labai įdomus, grynai lietuviš
kas, nes rengia lietuviškas jau
nimas neseniai atvykęs iš Lie
tuvos.

Be to, bus pakankamai gė
rimų ir užkandžių.

Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems 
vakarėliams. Privažiuoti galima Westem Avė., Da- 
men Avfe., 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

Pirmos Rūšies Vynas 
PORT, SHERRY, 4 
MUSCATEL, 1 galionas I' 
MES UŽLAIKOME VISOKIŲ GARIMŲ Amerikonišku ir importuotu

ANCHOR INN
3500 SOUTH HALSTED STREET

jie neatsilieka nuo 
kitų. Asmeniškai aš pastebė
jau štai ką:

Rubsiuvis p. Survila, 4880 
West 15 Street, nupirko daug 
medžiagos vyrų ir moterų dra
bužiams siūti.

P-nas Rimdžius yra senas 
vietos vertelga. Jo krautuvė 
nedidelė, bet visko pilna ir čia 
tinkamiau reikmenių galima 
nusipirkti, negu vadinamame 
Down Town.

O rubsiuvis Brazis visuomet 
užimtas. Dabartiniu gi laiku, 
prieš Kalėdas, tai nėra kas 
kalbėti. Keli darbininkai su
šilę dirba. Senesnius drabu- 
žius taiso, naujus siuva vy
rams ir moterims.

Jaunas Bložis daro gerą pro
gresą dieną iš dienos, krautu
vę tobulina, didina. Jeigu na- 
bašninkas tėvas sugrįžtų, tai 
pasigerėtų sūnaus energingu
mu ir sumanumu. * Jaunuolis 
Bložis vertas kredito, kad su 
motina susiklauso.

P-nas Norvich, 1339 So. 48 
crt., dirba dieną ir naktį. Tai

Pasiruošę
Kalėdos 

laukia su 
paprotis gauti dovanų 
laukti Santa Claus.

UNIVERSAL

TOMATĖS
2 No. 2% f*

. kenai “ > V

kelnių ekspertas 
va jų galybes.

Arlauskas ir Zakaras veikia 
plačia skale, užlaiko apie 50 
darbininkų ir turi uniją moterų 
rūbų išdirbystėj.

Visų didžiausia ir labiausia 
(patraukianti akį valgomų daik
tų krautuvė tai p. J. H. Ba- 
Čiupo, 4928 West 14.,Street. 
Mėsos ir kitokių valgomų reik
menų čia įvairus, pasirinkimas, 
o kai dėl kainų< tai nė stok- 
jarduoše pigiau negausi. *

Antra iš didesniųjų krautu
vių tai Liuosybės name. Ją 
veda p. V. Vaičiulis. Tik 
antras mėnuo kai krautuvė at
sidarė, bet savininkas pilnai pa
tenkintas, /reiškia, biznis se
kasi. O lietuvių kooperatyve 
krautuvė negalėjo išsiversti. 
Sako, perdaug išlaidų buvę, tai 
ir pražuvus.

Nežinau ar tikėsite, bet pri
imkite kaipo faktą, kad Santa 
Claus lankosi Ciceroj. Pir
miausia jis apsistojo pas F. 
Danauską, 1346 So. 50 avenue, 
ir paliko naują, naujutėlį 
Buick automobilį. Ar ne pui
ki Kalėdų dovana? Abudu Da
nauskai patenkinti ir dėkoja 
Kalėdų diedukui ir p. D. Ku
raičiui, nes jis tą visą tran- 
zakciją atliko. Beje, p. Da
nauskas dar pasisakė, kad turi 
nusipirkęs devynių rūšių ka
lendorių 1937 metams. Veltui 
juos kostumeriams dalins.

A. Lingė, nors naujas bizny, 
bet kalendorių irgi nešikštaus 
duoti. Kalendorių jis turi ke
letą rųšių.

S. Kiela, 4843 West ,14 st., 
porą savaičių atgal buvo gan 
sunkiai susirgęs, bet taisosi. 
Galės ir vėl dirbti ir prižiū
rėti savo biznį. Dėliai men
kos sveikatos jis parduoda 
savo taverną su visais įren
gimais. Norinčam įeiti į ši
tokį biznį neprasta vieta.

— N. Radėjas.

mas. Visi nariai 
būti susirinkime, 
kad duoklės butų 
už šiuos metus. O 
te bilietų iš praėjusio paren
gimo, tai atsiskaitykite *su 
kuopa.

šiame susirinkime taipgi bus 
renkama valdyba 1937 metains 
ir daromi 
tarimai.

M.19 »PUSĖ GALIONO.........
7Q ' METŲ SENA KEN- ■ I M TUCKY Degtinė, Pt.

1.19 METŲ SENA1A|; 90 PROOF, Kvorta 
METŲ SENA 
10Q Proof. Kvorta 
OLD HICKORY 18 
mėnesių sena, Kvorta 
METŲ SENA tikra, 
ruginė, 100 Proof, Kv

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

Elmer Fogel 21 m 
riet Maleskė 20 m.

Frank Misunas 25. m. ir Do- 
rpthy Nelis 20 m.

William Cermak 38 m. ir 
Pauline Gutauską 40 m.

Paul Žolynas 22 ., m. ir Jo- 
sephine Baran 18 m.

George Kapernekas 38 m. ir 
Josephine Smith 19 m.
Skirybų reikalavimai paduoti.

Florence Mantas prieš Peter 
Mantas/

PlltfDIIC 10 Svaru
J ' II f į i M audeklo maišelis

MAKARONAI
Pakelis ...... ......... «....

WHEATIES
PUSRYČIŲ ČEMPIONAS

10c

T0WN CRIER
MILTAI

24 SMV“V 91c
5 SVARŲ 9 4 p

MAJS. V

301 kuopos priešmetinis 
susirinkimas

Pirmadienio vakare, 
džio 14 dieną, 7:30 valandą p. 
Shameto svetainėj įvyko prieš
metinis Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj 301 kuopas susirinki- 

stengkites 
žiūrėkite, 

užmokėtos 
kurie turi-

Kai visi yra dabar susido
mėję pirkimu dovanų Kalė
doms ir busimais švenčių ban- 
kietais ir baliais, tai D. Mel- 
ville, Amerikos Raudbnojo 
Kryžiaus Čhicagoš skyriaus 
direktorius, įspėja chicagiečius, 
kad gaisrai yra .jdįdžį^suis^ga- 
lėdų švenŽių pavojus. Jis Tco- 
dėl ir pataria būti Kalėdų tai
ku ypač atsargiems su ugnim, 
kad linksmybių nepaverstų į 
liūdesio valandas.

DOUBLE QQ RINKTINIS 
PINK

SALMONAS 
'/> 2 Už No. 1 AuH.
lėks. 19c 2 už 25c

TANGERINES 
15c tuzinas 

SUNKIST
ORANŽIAI

DYDŽIO 262 < Ojf-
TUZINAS ....... *57 C

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS^ 
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

Kalėdų Pinigu Vakaras 
sinnpiNiGAis 

DYKAI

Deginkite
METEOR PEČIŲ

ALIEJŲ
švari Ekonomiška

Vienoda
’ A

Saikuojamo troko pristatymas 
500.000 galionų įtalpa

Visų žymiųjų aliejinių pečių 
gamintojų patvirtinta

LAFAYETTE 8060 
METROPOLITAN 

PETROLEUM CO.
3211 South Wood St.‘

LAIMĖJIMU TJKIETAI SU KIEKVIENU PIRKINIU

Boston’s Nauj’os Naujenybes Bateliai 
MOTERIMS

X. Visos mieros — /
k\ visi platumai y .

Norėtųsi priminti vietos 
profesionalams ir biznio vedė
jams, kad butų gerai, jeigu jų 
vardai tilptų “Naujienų” kalė
diniame numery sveikinimų 
skyriuje. Kalėdų “Naujienos” 
bys plačiai paskleistos po pla
tųjį pasaulį. Be to, “Naujie
nos” dieną iš dienos jums tar
nauja, per jas galite pasiekti 
savo draugus ir klijentus. ♦

Kalėdoms besiartinant ta
rtuos atlankyti tamsta “Nau
jienų”’ reikalu.

— Naujienų Rašėjas.

Vs SV. DĖŽUTE
SILKIRK BARTLETT

GRUŠIOS
No- 1 KENAI ...........

KOJINES 
grynas silkas 

Madnos naujos E<
Vaikams, Mergaitėms ir Kūdikiams spalvos

BOSTON SHOE SIME 
3435 So. Halsted , St. ........ .......... . III nn .  Į  -   l l. ■

PIRK SAU BOSTON’S BATUS DABAR
PROGA LAIMĖTI SU KIEKVIENU PIRKINIU

TRAUKIMAS ĮVYKS PIRMAD1ĖNJ
Gruodžio 28 d., 1936

' LIET. AUDITORIJOJE. 3133 S. Halsted St.

PA UI, SCHUL7.E ■
GLENCOA M
soda m n
KREKĖS | J b
Ž svarų pakelis

ŠVIEŽIAS TYRAS

Chocolate Creams
s. 19c

NAUJI HI-CUT BATAI...AunSAUb KULNYS...NAUJI BATELIAI 
RUDI. JUODI. PILKI, ŠUEDEŠ, 

GABARDINES, KIDS
______ JUS STEBĖSITĖS TUO DIDŽIUOJU PASIRINKIMU

JAUNUOLIŲ BATAI IR 
OXFORDS

UN/VRRSAL RINKTINIAI
SALDUS ŽIRNIAI 
2No227c kenai “ " **

____ ______ ■■................................................................. - ■

CAMPBELLS '
TOMATO JUICE

13c

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren

Tęsis nuo pietų iki Vidurnakčio 
— 25c ikį 2 vai. pp.

YPATINGAS PARODYMAS 
—AMKINO PERSTATO—* 

‘SON of MONGOLIA’
Pirmų Sovietų filmą pagamintą 
Mongolijoje su vietiniais artistais 
“Vienintelė-tikra” — N. Y. Times 
“Paprasta-žavinti” —N. Y. Post,

0________________________________________________________ '

........... ........... -..y
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MUZIKOS ŽINIOS
*

Rašo NORA

Chicagiečiai Irgi Susijaudinę
Bei Karaliaus Pasitraukimo

Mirė Charles

Prašo gimines atsišaukti

Muzika nėra 
dailė. - Ji yra 
bet nematoma, 
pilniausiai augštybei jos
naudos, ji turi būti de
monstruota ir 
linta su kitais.

saumylė 
girdima, 
Atsiekti

pasida-

SVEIKINIMAI
PIRMYN CHORUI

žmogus vienaip planuoji, o 
kitaip tau klojas. Taip buvo ir 
man su praeito sekmadienio 
Pirmyn Choro pastatymu* “Oro 
Bangomis”. Svarbių priežaščių 
sulaikytai teko būti namie ir 
laukti įspūdžių iš draugų, ku
rie turėjo malonumo būti toj 
parinkto j muzikos mylėtojų 
publikoj. Sprendžiant 
pasakojimų, net ir iš 
kritiškai žiūrinčių 
Pirmyn Choras gali
priskaityti šį parengimą prie 
jų jau labai ilgos 
kimų praeityje.

Congratulations 
Sveikinimai jūsų
dėjui Kaziui Steponavičiui, jo 
rūpestingai asistentei, musų 
visų mylimai Anelei Stepona
vičienei, visiems artistams da
lyviams, ypatingai ponams Bu
liui, Nekrošiui ir Pačkauskui 
ir visam Pirmyn Chorui. Dar 
daugiaus jėgos jums visiems 
ateityje.

cagietė dainininkė, kuri praei
tą sekmadienį padarė savo de* 
biutą Puccini operoje La Bo- 
heme, Mimi rolėje, ir susilau
kė didžiausioi pasisekimo, va
kar padarė sutartį su Metro- 
Goldwyn-Mayer filmų kompa- 
nija-kontraktą eilei koncertų 
ir radio programų. Sausio pir
mą dieną įvyks jos koncertas 
Orchestra Hali Chičagoj e. Ji 
dainuos Julietos rolę pirmam 
pasirodymui Chicagos Operoje 
sekantį sezoną. Jau ji dabar 
turi pasiūlymų iki $10,000.00 
■tfž vieną perstatymą London*e 
ir Italijoj.

(Bus daugiau)

■ • • , ' • r -■

Gailisi Edwardo VIII; sako, kad jam rei 
ke jo ant savo pastatyti ir nepasiduoti

d.

iš visų 
tų labai 
žmonių, 
drąsiai

eilės pasise-

Pirmyn! 
gabiam ve-

BIRUTES CHORO
VEIKLA

Birutės Choras, kuris šįmet 
švenčia savo 30 metų sukak
tuves ir kuris, vadovaujant p. 
Jonui Byanskui, susideda be
veik išimtinai iš Amerikoje gi-

tą metinį sezoną labai atatin
kamomis ceremonijomis gruo
džio 13 d., tačiaus dėl kai ku
rių labai svarbių ir neišven
giamų įvykių Birutė1 buvo pri
versta nukelti šį savo paren
gimą iki po Naujų Metų. Die
na, kurią Birutės Choras pa
sirinko, yra vasario 14-tą, 
1937 m., ir nėra abejonės, kad 
Chicagos dailės mylėtojai pa
skirs tą dieną pasisvečiuoti, su 
birutiečiais ir su tais, kurie 
visuomet remia visus gražius 
ir kultuYinius darbus lietuvių

15 METŲ DAINININKEI 
SIŪLO $10,000.00 Už 
VIENĄ PASIRODYMĄ

Betty Jaynes, 15 metų chi-

Daktaras užmuštas 
automobilio ne

laimėj
CLASSIFIED ADS

. ......................................................... ■■M——mMMM"

Automobiliai €hiea 
goj sumušė pirmes 

nius rekordus
šiemet 64,000 automobilių 

daugiau važinėja Chicagos gat
vėmis., negu pernai, ir dau
giau, negu kuomet nors pra
eity. Chicagos miestas automo
biliams laisnių per pirmuosius 
šių metų devynius mėnesius 
išdavė 458,198; pernai per tą 
patį laikotarpį laisnių automo
biliams jis buvo išdavęs 394,- 
226.

Chicagos biznieriai 
gerai susiorga

nizavę
86 

biz
nierių asociacijos. Vadinamoj 
pietinėj miesto dąly, tokių. Į>u- 
tų ir asociacijų randasi 27, 
vakarų daly 15, šiaurvakarių 
daly 14, pietvakarinėj ir šiau
rinėj dalyse 11. Tenka pasa
kyti, kad Chieaga skaitosi ir 
“tfnijų miestas” esąs.

Chičagoj priskaitomą 
vaisbos butai ir ąpielinkių

Užmušė valdininko 
žmoną

Trečiadieny, gruodžio 9 die
ną, rasta užmušta tuščiame 
lauke p-nia Klemz 48 metų, 
Elmwood miestelio globėjo 
žmona. Piktadariai atėmė iš 
jos gražnų vertės $3,000. Ry
šy su šiuo įvykiu policija su
ėmė klausinė jimtri Charles 
Rase 31 metų ir jo brolį Johną 
43 metų, 2857 Dickens Street, 
Elmwood.

SUSIRINKIMAI
I"——

Anglijos karaliaus-Simpsonie- 
nės reikalas ir jų meilės sukel
tas triukšmas Anglijoje jau 
buvo, pradėjęs, pabosti chicagie- 
čiams. Bet žinios* kad Edwar- 
das, VIII pasitraukė iš sosto iš
šaukė netikėtai daug užuojau
tos karaliui ir apgailestavimo, 
kad jam teko pašvęsti didžiulės 
imperijos sostą z dėl meilės. 

I Daug užuojautos gauna ir Wa- 
Uks Simpsonienė. Beveik visi 
yra nuomonės, kad dabar jai 
teks nešti neapsakomai didelė 
našta ir atsakomybė. Mintis, 
kad dėl jos karalius atsisakė 
nuo sosto* Simpsonienę nuolat 
persekios. Jei apsivedę, ji ir ka
ralius ras laimę šeimyniškame 
gyvenime, tai abdikacijos šešė
lis laikui bėgant nubluks. Bet 
jeigu išeis priešingai —- tai nei 
karalius Simpšonienei, nei ji 
sau negalės vakar dienos įvy
kių Anglijoje dovanoti.

Anglijos karalius ir jo asme
niški reikalai yra tolimi ehiea- 
giečiams, bet juos sujaudino 
Edwardas VIII ne kaipo kara
lius* bet kaipo žmogus, kuris 
myli moteriškę ir nori padary
ti tą, ką kiekvienas įsimylėjęs 
vyras padarytų jo vietoje, — 
mylimąją moteriškę vesti.

O čia pasenusios ir kvailos 
tradicijos ir pikti, prieš kara
lių nusistatę ministeriai jam 
neleidžia to padaryti ir nuver
čia nuo sosto! Juk jeigu jis ka
ralius, tai kodėl jis negali pasi
rinkti sau žmoną?

Chicagietis, užkalbintas gat
vėje, to niekaipį jįę^li supras- 

šuo yra pakastas kur nors ki
tur. Greičiausiai karalius nepa-

Atleido Zintako By
los Džiurę; Negali Iš
nešti Nuosprendžio

,3

.r • . • ' • .■

tiko tiems didžiūnams ir jie 
: sumani kad su Simpsoniene jie 
galės jo ilusikratyti. '

Aiškino vienas lietuvis, Town 
;of Lake:'>

“Nei aš tą karalių pažįstu, 
nei daug ką žinau apie jį, bet 
man kaž kodėl gaila, kad jis 
nebebus karalium. Air gaija bu
vo jo valdžiai, kad jis myli mo
teriškę?”

Sako vienas Bridgėportietis°: 
; “Ko jam reikėjo pasitraukti ? 
Argi jis negalėjo ant savo pa
statyti? Jei Anglijos paprasti 
žmonės jam pritaria, juk jie 
tūtų ji parėmę. Bet, iš kitos 
pusės, gal ir geriau. Dabar ga- 

ilėą ramybėj gyventi?*
Sako Brightonparkietis:

i “Jeigu aš bučiau karaliaus 
: vietoje, tai aš bučiau pasakęs 
mhristėriams.: “Jus eikite, sau 
po v.... Kas gi nori 
kas su ja gyvens, 
aš?”

Prabilo ir Qęero 
jas:

“Simpsonienė buvo tik prie
kabė Anglijos turtuoliams pri
sikabinti prie Karaliaus. Jie jo 
nekenčia, nes jis rūpinasi dar
bininkų reikalais. Gaila, kad jis 
pasidavė. Jam reikėjo laikytis. 
Ant galo, argr'moteriškas sijo
nas yra vertingesnis už kara
lystės sostą?”

Beveik visi j pąnašiai kalbėjo 
reikšdami simpatiją karaliui. 
Panašiai kalbėjo ir lietuviai ir 
svetimtaučiai. Iri beveik visi pa
reiškė viltį, kad gal karalius 

. apsisvarstys ir jeigu ne tuo
jau, tai už, kiefc laiko vėl su
grįš sostan i-s-H jęi tas bus gali4 
ma. —~R. M < 'b ' • <

Trečiadienį, šio men. 9 
■Charles Straukas rastas savo ... x '
kambary negyvas. Kuinas ran
dasi Mažeikos koplyčioje, 3319 
Lituanica A ve. r^idotuvčs 

■ įvyks šeštadienį.

: Velionis jau pagyvenęs žpio- 
gus. Per 30 metų dirbo Link 
Beit Co. ir, kiek žinoma, turi 
daug giminių, kas, betgi, iki 
šiol nepavyko surasti. Jei kas 
žinote ką, labai .prašoma pra
nešti S. P. Mažeikai, 3319 Li- 
tuanica Avė. —-Rep.

Dr. Frederick Harvey, pla
čiai žinomas Chičagoj chirur
gas, tapo mirtinai sužeistas, 
kai jis automobiliu įvažiavo į 
elektros stulpą prie 92 gatvės 
ir Mackinaw avenue.

$250,000,000 Kalėdų 
biznio

Chicago Chamber of Com- 
merce apskaičiuoja, kad mie
ste kalėdinių švenčių biznis 
krautuvėse pasieks šiemet 
$250,000,000. Jis bus 15 nuo
šimčių didesnis, negu pernai.

Bylą svarstys U naujo; proku
roras kritikuoja teisėją

Help VVanted—Female 
t Darbininkių reikia 

**#W%l«W^%*WWWMWWW^WW>^*W*^*Ww*^**^^*R****^**»

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

Sheld.ake 2««6

MERGINA bendram namų dar- 
bui--prižiurėti 2 vaikus, būti. 529 
N. Taylor, Oak Park TeL Villagė 
6585 J.

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

Sheldrake 8416.

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

Kriaučių Lokalu 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, gruodžio 11 d., 333 So. Ashland blvd., Amalga- 
mated Centro name, 7:30 vai. vak. Valdybos rinkimai įvyks 
nuo 2 vai. po pietų iki 7 vai. vak. Visų narių pareiga yra 
dalyvauti balsavimuose, taipgi ir susirinkime, nes yra svar
bių reikalų aptarti. —Valdyba. *

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Kliubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks sekmadienį gruodžio 13 d., 
Lawler Hali, 3929 W. Madison St. 1 p. m. Tamstos atsi
lankymas yra būtinas, nes bus konstitucijos taisymo klau
simas ir renkama valdyba ateinantiems metams. —Rašt.

Dievo Apvaizdos Parap, Dr-stės Susiv. Brolių ir Seserų Lietu
vių svarbus priešmetinis susirinkimas įvyks gruodžio 13 
d. 1 vai. po pietų, parapijos svet. Prašome visus* susirinkti, 
nes bus svarbių reikalų aptarti ir valdybos rinkimas se
kantiems metams. —S. S.

SLA 301 kuopos priešmetinis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
gruodžio 14 dieną, 7:30 valandą vakare Shameto Svetai
nėje. Teks išrinkti valdybų 1W metan^if padaryti kiti 
svarbus tarimai. Bukite visi nariai susirinkime. —KPD.

Teisybes Mylėtojų Draugystės priešmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gruodžio 13 d., Chicagos Lietuvių , Auditorijoj, 
3133 So. Halsted SU 12 vai. dieną. Nariai-ės privalo skait
lingai atsilankyti, nes bus rinkimai valdybos 1937 metams. 
Be to, yra kitų labai svarbių reikalų svarstymui,

St. Narkis, sekretorius, ’

Teisėjas Robert O’Connell va
kar atleido 12 asmenų džiurę, 
kuri buvo sušaukta išnešti nuo
sprendi Frank V. ^intako by
loje. Debaitavusi bylos nagrinė
jime paduotus liudijimus, džiu- 
rė negalėjo susitaikyti, šeši 
stojo už nubaudimą; šeši —- už 
išteisinimą.

Džiurininkai riejosi per 30 
vąlandų.

Byla turės būti svarstoma iš 
naujo. Gruodžio 21 d. vyriau
sias kriminalio teismo teisėjas 
McKinley paskirk naują teisė
ją ir nustatys datą antram 
svarstymui.

Prokuroras Thomas J. Court- 
ney smarkiai kritikavo teisėją. 
Jis tvirtino, kad džiurė suskilo 
vien <tik dėl to, kad teisėjas 
rodė šališkumą ir neleido 
įtraukti J rekordus tam tikrus 
inkriminuojančius liudijimus.

O’Comiell atkirto, kad pats 
neatstovaudamas prokuratūrą, 
Courtney negali žinoti kaip 
svarstymas €jo ir neturi pama
to jokiai kr^^k»i«

/intakas yra teisiamas už 
apskričio Superior teismo ^10,- 

1500 išeikvojimų. Jis buvo to 
teismo sekretorius.

... .. ' i ......... ? ' — 1

ANGLYS!

REIKALINGA mergina gyvenanti
Bridgeporto apylinkėje pagelbėti 
siuvėjai. Tel. Boulevard S367.Čia profesionalų 

. ‘nedaug , .
I —"V* ’

Iki gruodžio mėnesio 1 die
nos Chičagoj buvo areštuoti 
728 asmenys už nešiojimą gin
klų. Iš to skaičiaus pasirodė, 
kad 456 asmenys buvo kitų 
miestų, o ne Chicagos, gyven
tojai.

i Nors kai kada leidžiama ži
nios, buk kriminalistų eiles 
(pradeda vis didesnis kiekis ap- 
šviestunų užimti, minėtų čia 
areštuotųjų patikrinimas rodo, 
kad iš jų visų tik 31 yra lan
kę kada nors kolegiją. Augš- 
tosios mokyklos lankytojų pa
sirodė daug didesnis kiekis, 
būtent 206. Abelnai tenka pa
sakyti, kad ginklo “profesijos” 
imasi visai mažas kolegijas 
lankiusių Žmonių nuošimtis.

i

genytis ir 
ar jus ar

skaityto-

Štalritan OWe* Telegrama t Vtaep 
Pamalto DaU« 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Banketams 
ir Pagrabama

3316 So. JHalsted St 
Tėi. BOUlevard 7814

Šimtmetis nuo Chi
cagos įkorporavimo

4 dieną 1837 įrištų 
tapo įkorporuota kaip 
su 5,000 gyventojų. 
Chieaga priskaito 3,- 
gyventojų. Chicagos

(Kovo 
Chieaga 
miestas 
šiandie 
500,000
šimtmečio sukaktuvės rengia
masi iškilmingai1 minėti.

CLASSIF1ED ADS
STOGDENGYSTE

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

BRIDGEPORT ROOFING
- 3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-

CO.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

j.. r, _ '  ;• -i~.t—i ir " ,r""~""i""T''iTrr.~rinTr*r—

Sako, Privers Bart 
Sliaffner and Marx 

Bendrovę Berėtis
....... ii i aigveii itomi įto

: 420 “euttprtjf*. “trimmariy’’’ 
nedirba savaitę laiko

*T

METINES MIRTIES

SUKAKTUVES

! '-"T—T ■

Pereitą savaitę 420 Hart* i 
; Shaffner and Marx “eutterių” i 
i ir “trimmęrių’* atsisakė dirbti,; 
į protestuodami prięė nepalan-: 
kias darbo sąlygas.

Iki šiol dirbtuvė atsisakė šu 
darbininkais tartis, kad ginčą 
likviduoti. Visi kiti kriaučiai 
pakol kas dirba. Bet streikie- 

lriai tiki, kad darbas sustos^ kai i 
‘pritruks supjaustytos medžia
gos.

Jie taipgi tiki, kad medžia
gos pritrukus, firma pasidarys 
nuolaidesnė ir ,, streikuojančių 
darbininkų reikalavimus paten
kins. ■ ''

> -y*

Ugnčgesiai pigiai 
i kaštuoją Užlaikyti

Chicago Association of Com* 
merce apskaičiavimu, miešto 
ųjgnėgęšių departamento užlai
kymas piliečiams kaštuoja 
kiekvienam y $^5 per metus. 
New Yętkė ugpėgęsių depar- 
tameifto J užįąįk^maš kaštuoja 
piliečiui ’pęr įdėtus $3.02, Wa- 
shingtone, D. G* $3.98, Bosto
ne $4.08, .San Franeisco $4.63.
i. ' ' ■ ■

Trokas sutriuškino

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE- 
MIBSeroO8E.i.;:s ■ į\. > 

AUKŠTOS NOSIES ILLINOIS 
ANGLYS

r

■ - h- w.. . - • • •' ‘

James Contfąy 25 metų, 
522 West 18 streetA troko. ope
ruotojo pagdbininkas, stovėjo 
trokę ir: laike jo duris praver-

PAŠAUKIT DIENA AB' NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
ris smarkiai pasviro į vidų ir 
sutriuškinę Cainvay galvą.

’ 5 .-V * . .T

Personal 
Asmenų Ieško

IEŠKAU 8 pusbrolių: Simano, 
Juozapo ir Kazimiero Živatkauslaų, 
Viduklės parapijos, Ąlaviniškių km. 
Jie gyvena Amerikoj, bet nežinau 
kur. Dabar prašau atsišaukti, Liud
vika Kvietkikė-Butvilieue* 5411 So. 
Rutherford Avė., Chicago, IH.
............................... .......... .. .......................*....... į.....................  ; 41. į.-^.

IEŠKAU Kazimiero, Jono ir Juozo 
Rudžių, Paeina iš Batakių vai., Pa- 
miliuSio kaimo. Turiu svarbią ži
nią iš Lietuvos. Jie patys ar kas 
kitas prašau atsišaukti.

Agota Matuliokienė, 
3223 So. Emerald Avė.

Business Chanees 
Pardavimui Bisniai

PARDAVIMUI tavernas, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gali padaryti 
daug pinigų. Atsilankę patirsite prie 
žastį ir vertę biznio. 372 EL. 71 St.

PETRAS PETRAITIS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 12 
d., gruodžio mėn..l935 metais, 
sulaukęs pusė* amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, žydelių kaime, Kre< 
kenavos parap., Panevėžio ap.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną ir vaikus.

Liūdnai atminčiai musų 
brangaus vyro ir tėvelio bus 
laikomos šv. Mišios su Egzek
vijomis Nekalto Prasidėjimo 
P. šv* parap. bažnyčioje 12 d. 
gruodžio mėn., 1936 m. 8 vai. 
ryto. Kviečiame visus gimines, 
draugus ii pažįstamus atšilau- x 
kyti į pamaldas. t

Mes Tave Musų brangusis 
vyre ir teveli niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau' 
nebesugrįši, bet mes anksčiaus 
ar, vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę lieka,
Moteris Ona ir Vaikai.

IŠPARDUODAME BARU FIKčD 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksaia 
tr sinkom. Taipgi ttorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk* 
les. registerius ir ice baksiu. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.
<Nauįof VietoO

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. SelemonaVich > 
504 WEST 88-RD STREET 

Telefonas Victory 8486 
Sveterįų krautuvė atdara kasdieną 

-»ir vakarais ir skemadtoniftis.

Furnitūrą & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

NAŠLE paaukuos du tikru impor
tuotu kilimu, sunkus, Orientalio ra
što, po $18.50. 8930 Jackson, Ist; 
Van Buren 1078.

'■i ’■

PARSIDUODA Taverna—Vtoa ar
ba priimsiu pusininką* Pragyveni
mui kambariai aut vietas. Bitais 
randasi - ant bizniavęs gatvės. 1537 
West 63rd Street

PARDAVIMUI taverna, išdirbta 
vieta, gęra apielinkė. Parduosiu pi
giai. Priežastį patirsite vietoje.

2103 N. Califomia Avė.
. ...................... ""m1»'...

PARDAVIMUI Tavem naujai į- 
rengths. Parduosiu pigiai Geram 
biznio žmogių 
§o. Kedzie A

PARSIDUODA taverna. Priežas
tis—apleidimas miesto. 543 Narth 
Ashland Avenue.

•V

PARSIDUODA Taverna ir ręstan-. 
rantas. Priežastį patirsite vietoj, 
671 W. 14 St. (kamp. 14 ir Union)

Exchange—Mainai 
»*^aMR^AAA#M¥MMh*AA****M<***^<***wv**"**’

KRAUTUVE, 4 kambariai užpa
kaly, muro namas, geroj vietoj. 
Mainys j privatišką namą ar ką tu
rite. Stankowicz, 4559 Paulina, Tel. 
Grovehill 1965.

Fumished Rpoms
RENDON garu apšildomas fumi- 

šiuotas kambarys Jengvam šeimy
niškam gyvenimui. $2.50 savaitėj.

543 N. Ashland Avė.
Help Wanted—Male-Female

Darbininku Reikia

PARSIDUODA Taverna visa arba 
pusė. Vieta labai gera priešais did
žiuosius stokyardų vartus* Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje* Atsi
šaukite greitai 4171 S<k Halsted St

PARSIDUODA Taverna arti Cun- 
summers vėrauzių ir dirbtuvių. Kam
bariai pragyvenimui ant vietos*

8140 So. Vineennes Avė.

PETRAS SAKALAUSKIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Gruod. 7 d., 9:50 vai. ryto, 
1936 sulaukęs giltos se
natvės^ gimęs Šiaulių apskr, 
Šiaulių parap., Kudėnų kaime,

Amerikoj išgyveno 85 metus. •
Paliko dideliame nuliūdime 

Lietuvoje 2 sūnūs Vladislovą 
ir Petrą,, q Amerikoje drau
gus ir pažįstamus.

Laidotuvėmis rūpinasi drau
gas Stanislovas LiČkus, tel. 
Boul, 5856- Kūnas pašarvotas 
46^5 S. Eermitage Avę, 

Laictotųvės įvyks pėtn. Gruo
džio11 d„ 8 vai. ryto iš J. F. 

: Eųdeikio kop. į Šv., Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingas, pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Sakalaus- 
kio gimines, draugai ir pažjs- 
tajųi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti lidotuvčse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Draugas ir pažjstanu, 

• •* V' / •
Patarnauja laid dir. J.

giltos se-

REIKIA vęiterkų $12, fountain 
iperginų $15, hoteliams merginų 
$50, virtuvėms pagelbininkių $12, 
tavernoms virėjų $14, salad mergi
nų $18, taipgi vyrų visokiems dar
bams. Wabash Emptoymeut, 14 
aukštas, 20 E. Jacksęn.

Help Wanted—Mate 
Darbininką Reikia

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkio. Kreipkitės 1256 So* MiUard 
Avenue.
■......................  iii ĮH lupi ita* nu....... ..................... a

REIKIA jauno vyre, 18—21, dirbti 
plumbing krautuvėje. 6039 So. State 
Street.
te-...... ii"—......... vi'ipin ivwpiwiiRFwiwimiaiwwyiiiwiwe*wiwtaimM"Wianwww |waptaiaimMwm •

REIKIA kabinetų dirbėjų* patyra* 
šių prie gerų rakandų, kreiptos 

226 West Schiller.
. ---------- TTT n r. iw r ~ ? "r t -t~~ T j r/ a. im i—i  — ^TT

REIKIA PATYRUSIŲ SEILSMA- 
NŲ—gera proga tam, kas toms pa
reigoms tinka.

MAROUETTE WINE AND 
LIOUOR COMPANY, 
4359 Archer Avenue 
Tel. Virginia 6010

■OI n II|W<>■ IHII.

REIKIA janitoriąus pagalbininko 
laikinam darbui. Kreiptu tuojaus; 

4Q39 Broadway užpakaly.

K

F.
A...-.į

PARSIDUODA modemiška Ta
verna—kambariai pagyvenimui. Ren- 
da pigi. 2436 West 47th St.

PARSIDUODA TAVERN; 5758 
W. 65th Street.

1 "m   11     ■■■■ ■ n   ................

i GERAS BIZNIS GERAM BIZ
NIERIUI. Taverno biznis parsiduo
da, visas arba pusę. Mainys ant 
namo, lotų mergučių arba termos. 
Vėliausios mados įtaisymai* geras 
biznis, pigi renda, gera vieta. Kreip
kitės po 9 vakarais. 6553-55 South 
Kedzie Avė.

Real Estate For Sale: 
Namai-žemė Pardavimui

■ -^*rf*M*w>w*w^>M«w***^v,***-^**»<*wwMrf*^***w«***-^e^****vrww^****

TIKRAS BABGENAS 
dviejų aukštų muro uamas* 85 pė-

Darbininkių reikia

• REIKIA kasierkos dirbti mėsos 
markete amžiaus tarp trisdešimts ir* 
trisdešimts penkių. Patyrimas nėra 
reikalingas. Maža apdrauda arba 
bondsas pageidautina. Rašyk Jef- 
fersou Meat Markftt, 8804 Wešt Jef 
ferson Avė., Detroit, Mich.

fc.1T?
pasirinkimas kilų bargenų. • 

“ te MICKEV1CE and (XX 
6816 So* Weetera Ave^ 

Hemtock 08M



Tuesday and

29th

imi

merginų

Pamokos veltui

GRUODŽIO 24 d., 19

Anglija Laukia Naujo Karaliaus-14 žuvo Lėktuvo Avarij<
||| |

Naujienų-Acme Photo

■

West
and

pamokas duoda 
A. Harrison Dis-

■

Ewaldai yra seni chicagiečiai, 
per eilę metų figūravę Chicagos 
lietuvių visuomeniniame veiki
me ir biznyje. Jie gyvena ad
resu 7427 South Shore Drive.

Konvencijos 
Chicago j

1340
Mnndav 

8 to 10 p.

Pasveikinimai tilps dideliame P1 
jienų Kalėdiniame numeryje, k 
išeis

prezidentų .tardąs, 
nešioja vardus valstijų, 
ri medžių vardus ir 16 
“pakrikštyta 
dais. -MM

Jaunuomenės 
dėmesiui

bus malonus jūsų kostumeriam 
draugams.rapor- 

lankytojų 
pelne iš 
Chicagon

gwick streĄt, 
Thuršday — 7 
Mixed.

Ekhart Purk 
Chicago Avė 
Thuršday 
Mixed. •

„r__r F A T f? l\l

1539 South
Tuesday and

i p. m. Mixed.

mis jie turi ar turėjo ryšius. 
Pasidavė į bankrotą pp. Ewal- 
dai, kaipo privatiški asmenys.

4 . *

.Bankrotas, tokiu budu, visai 
nepaliečia spulkų, kurioms J. 
P. Ewaldas sekretoriauja. Tos 
spulkos yra D. L. K. Spulka, 
“Keistutis” Bridgeporte, ir 
Lietuva Building and Home- 
stead ASsociation, 18 Apielin-

PAS VE1KINIMAI 
NALJIENO

297 gatvių vardai 
pakeista

BENGIASI UŽIMTI SOSTĄ 
a, žmona ir

Norintys įstoti j suaugusiom 
apšvietos teikimo kasės pra
nešama, kad 
veltui W. P. 
triktas.

Ateiviams

REIKALAVO ABDIKA
CIJOS. — Anglijos prem
jeras Stanley Baldwin, ku
ris reikalavo abdikacijos, 
karaliui nutarus vesti a- 
mdtikietę Simpsonienę.

Nau jienų-Acmę * Phota

LORDŲ PIRM 
—Lord Halifax, 
cialiai pranešė 
parlamento lord 
apie abdikacijų.

Naujienų-Ac

P. Ewaldai Pasieta 
vė | Bankrotą

Beacon House, 14z 
Ashland avenue, Mor 
Wednesday — 7 to 
Mixed.

jikė peticijas Chicagos Federaliam teis 
mui; skolų — $22,227, turto — $5,579

APLEIDO SOSTĄ. — 
Karalius Edvardas VIII, 
dabar Cornwall Kunigaik
štis, kuris apleido sostų, 
kad galėtų apsivesti su 
amerikiete, Mrs. - Simpąon.

Naujienų-Acme Photo

22 ,Chicagps gatvės nešioja 
> 16; gatvių 

35 tu- 
gatvių 

var-

Abdikavusio karaliaus Edvardo VIII brolis, York Kunigaikštis, su savo šei- 
dviejomis dukterimis. Jis rengiasi užimti sostų, kurį dėl moteriškės meilės paliko.Edvardas VIII 

Kunigaikščio vardas bus Albertas I. Anglija jau ruošiasi įvesdinimo iškilmėms. Sako, buk kunigaikštis neno- 
araliauti

Legislatura užsidarė
Illinois valstijos legislaturos 

posėdis pasibaigė ketvirtadie
ny. Lėgislatea užgyrė parda
vimo taksų 3 centų nuo dole
rio kolektavimų iki 1 gegužio 
dienos 1937 metų. Ji užgyrė 
taipgi keletu; kitų patvarkymų 
taikomų pašalpai bedarbiams 
teikti.

ohn P. Ewaldas ir jo žmo- 
Margaret Evvaldienė, pasi- 
e į bankrotų.
io antradienio popietį jie 
cė Chicagos distrikto fede- 
im teismui bankroto petici- 

Tų peticijų numeriai yra 
J. P. Ewaldo — No. 
>. Ewaldienės — No.

ederalis teisėjas, kuris pe- 
as svarstys, yra Judge Wil- 
ion.
eticijose Ewaldai sako, kad 
turi $22,227.55 skolų, o tur- 
£5,579. Tas turtas suside- 
iš įvairių smulkių daiktų 

>inigų, kuriuos jiems yra 
ingi įvairus kreditoriai.
uomet peticijos bus s vars
as, dabar dar nežinia.
s pasidavimas į bankrotų 
pp. Ewaldų asmeniškas rei- 
s ir jis nepaliečia jokių or- 
zacijų ar spulkų, su kurio-

Jauni vyrai ir merginos į- 
klausimais, kurie

Šiemet Chicago j buvo, gali
ma sakyti, konvencijų sezonas 
Viešbučiai praneša apie rekor
dinį skaičių kostumerių, pasi
linksminimui įstaigos 
tuoj a nepaprastų 
kiekį, bizniai gerai 
svečių atvykusių 
konvencijų proga.

v Apskaičiuojama, kad, bend 
rai imant, kiekviena konven 
cija ateinančiais, metais su 
trauks į miestų svečių iš toli- 

duodama pamo- mesnių apiejinkių po 5J100.

domąujų
darbai arba amatai yra per
daug užpildyti, o kuriuose dar 

viso randasi dugiausia vietų, gali 
rasti atsakymus įstoję į klases 
vedamas devyniuose miesto 

ose ir ' socialiuose cėnt- 
i ruošė National Ydutli Admi- 
nistration globoje. Tie centrai 
yra sekami:

Mark White Sąuare
and Halsted streets. Thuršday 
and Saturday—Boys 7-9 p. m. 
■3-5 p. m.

liuli House, 800 South Hal
sted Street. Wednesday and 
Thuršday—8-10 p. m. Mixed.

Vohintebrs of America,.2841 
W. Washington boulevard. 
Monday and Wednesday — 
3:30-5:30 p. m. Mixed.

Halsted Street Institutional 
Ghureh, 1935 South Halsted 
Street, Monday and Wednes- 
•day~—7 to 9 p. m. Mixed.

JeAvish People’s Institute, 
3500 Douglas boulevard, Mon
day and Wednesday — 7 to 
9 p. m. Mixed.

Marcy Center, 
Springfield, r- 

^Thuršday—7 to 9
Seward Park, Elm and Sėd

kos pilietybės, skaityti ir ra-r 
šyti angliškai. Asmenys, ku
rie nori pasimokinti, kad len
gviau tarnybų gauti, yra mo
kinami dalykų reikalingų jų 5 
darbui. Be to, teikiama pa-[keista 
mokos reikalingos komerci
jai, kaip rašymas mašinėle, 
stenogrrifija, 1 
vedyste, komptometrija. • -• ■

Norintys užsiregistruoti pa
mokoms ar gauti r platesnių 
informacijų prašomi kreiptis 
į Mrs. Pearl D. Olson, Room 
107? Harrison Higfi School, 
2850 West 24 stree-t. Infor
macijos teikiamos veltui.

šiemet 297 gatvių vardai pa- 
Chįpųgojį kad pašalinti 

vardų pasikartojimus.
Chicaga apinįuu plotų žemes 

mašininė knyg- 213 ketvi»^iniį mylių;
miestas turi 1,863 gatvių var 
dus.

Londonas turi 5,350 gatvių 
vardų. Paryžiui, siaurosiose 
savo ribose, kurios apima 30 į 
ketvirtainių mylių, tui*į 1,628 
gatvių vardus. New Yorkas 
apimąs plotų 309 ketvirtainių 
mylių turi 5,000 gatvių var-
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L'?

lėkti 
gars

SU KARALIUMI. — Sir 
Thomas Crodfreįy, abdika- 
vusio karaliaus4 antras as
meniškas sekretorius, ku* 
ris tvarkė abdijkacijos do
kumentus. v1 '<■

Naujienų-Acme Photo ■ g • . ■ • ■ 
; ■ ■.


