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Lavai Laimėjo 
Pasitikėjimą

Lavai visai nutilo dėl savo klastos ir laimė
jo atstovų bute pasitikėjimą nepaprastai 

maža balsų dauguma
PARYŽIUS, gr. 29. — Pre- 

mieras Lavai vakar išgelbėjo 
savo valdžią, bet tik nepapras
tai maža balsų dauguma—- tik 
20 balsų perviršiu. Ir laimėjo 
pasitikėjimo balsavimą tik tuo, 
kad visiškai užtylėjo savo klas 
tingus pasiūlymus Italijai ir 
nebebandė juos,, atstovų buto 
apginti, o iškėlė 
užsienio politikos

Laimėjo jis po

...  v

Bet kai jis buvo paklaustas va
kar, ką jis darys, jei Anglija 
pasisakys už aliejaus sankcijas, 
tai Lavai ėmė išsiukinėti, kad 
tokis klausimas dar nėra iški
lęs, be to viskas priklausys niro 
Amerikos kongreso nuospren- 
džio. Kai tautų sąjungos ta
ryba susirinks sausio 20 d.,

visai naujus tai Amerikos kongresas bus jau 
klausimus.
dviejų dienų.tą klausimą išviso 

debatų pabaigoj pasakydamas tautų sąjungai kelti. Jei tas 
gudrią ir iškalbingą kalbą, ku- klausimas iškils, tai jis atsj-

nutaręs ir tada busią aišku, ar 
yra verta

rioj visaip nebeužsiminė, apie 
savo klastingą politiką linkui 
Ethiopijos ir gelbėjimą ' Itali
jos. f

Jis laimėjo pasitikėjimo bal
savimą dėl užsienio politikos 
296 balsais prieš 276. Vėliau ki
tu klausimu jis laimėjo pasiti
kėjimą 304 balsais prieš 262.

Franci ja nori taikos su , 
Vokietija

Pasitikėjimo balsavimą laimė
jo pasiūlydamas sekamą Fran
ci jos užsienio polišką i -

- J,„Unciją ; laikysis griežto 
draugingumo su Anglija. Kad 
tai yra tikrybė, Lavai nurodi
nėjo, kad Franci jos ir Anglijos 
aviacijos, armijos ir laivyno šta
bai laikė pasitarimus apie beri- 

' drą veikimą, jei Italija pultų 
Angliją. , ,

2. Europos saugumas niekad 
nebus užtikrintas iki nebus at- 
steigtas Franci jos ir Vokietijos 
susiartinimas. Bet susiartini
mas negali būti atsteigtas dvie
jų šalių susitarimu, o turi įeiti 
j kolektyvius susitarimus—ben
drai su kitais Francijos tal
kininkais.

3. Vokietijos nepalankumas 
Francijos ir Rusijos savitarpi
nės pagelbos sutarčiai negali 
sutrukdyti Francijos ratifikavi 
mą tos sutarties, nes Francija 
nesutiks taikintis su Vokietija 
duodant jai laisvę pulti rytus 
—Pabaltijo Šalis ir Rusiją.

Tais klausimais Lavai ir lai
mėjo pasitikėjimo balsavimą. 
Visi kiti klausimai— tautų są
jungos rėmimo, sankcijų ir t. p 
—liko nustumti į šalį, čia lai- 
komąsi nusistatymo, kad, jei 
Anglija nori vykinti statutą 
prieš Mussolini, tai Francija ir
gi rems tautų sąjungą. Bet jei 
Anglija bandys pakrikdyti tau
tų sąjungą, tai Francija ir tam 
nesipriešins. »Francija pritaria 
Italijos-Ethiopijos susitaikymui, 
bet niekad nesutiks kenkti An
glijai. \

Aliejaus sankcijų klausimą 
Lavai visai užtylėjo. Užvakar 
jis pareiškė, kad Francija ne
pritarianti aliejaus sankcijoms.

klausius parliamerito.
Bet Lavai likimas 

aiškus. Radikalai po balsavi* 
mo paskelbė, kad jie balsavo,už 
Lavai tik nenorėdami iššaukti 
kabineto krizj iki bus priimtas 
biudžetas ir nutartas fašistinių 
sąjungų uždarymas.

dar nėra

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; didesnės per* 
mainos temperatūroje nenuma*
tomą.

Saulė teka 7:18 
4:27.

leidžiasi

!>. — Keistai mirusi nlmų artiste,. Ihelma lodd, grabe, apsupta gelių 
palmių, šimtai žmonių atsilankė pamatyti jos., pašarvotas liekanąs.

ir

Milne prisipažino 
pats susigalvojęs 

savo išvogimą
Jaunas turtuolis ir aktorius tuo 

norėjęs pasigarsinti ir gauti 
darbą teatruose »

Francijos senatas 
priėmė dideli 

biudžetą ' 
..  .■ ' - * JVAIVO A y f į A 

• -PARYŽIUS,- įts J29.— Fratpfae’phijos; 
cijos senatas 268 balasis prieš 
17 priėmė 1936 m. biudžetą, ku
ris siekia 40,000,000,000 fran
kų (apie $2,600,000,000), kurių 
didelė dalis eina Francijos ap
siginklavimui—armijai ir laivy
nui.

NEW YORK, £r. 29. —Caleb 
Jonės Milne IV, .jaunas. Phila-

Didelis Mušis
Ethiopijoj

Automobiliai šiemet Šiaurinei Ethiopi joje 
Amerikoj užmušė prasidėjo smarkus

36,000 žmonių
Vien Cook kauntėj automobiliai 

užmušė virš 1,000 žmonių

mušis su italais

A .

6 žmonės mirė dėl 
nuodingo munšaino

PHILADELPHIA, Pa., gr. 
29.—Nors prohibicija jau se
nai yra atšaukta, bet žmonės 
vis dar nepaliauja nuodijęsi 
nuodingu munšairiu. štai ir čia 
pasėkoj švenčių munšainų nu
sinuodijo dvi moterys ir keturi 
vyrai. Penktas vyras irgi vei
kiausia mirs. Visi mirusieji 
yra toje pačioje apieljnkėje gy
venę slavai. Matyt, visi pirko 
iš vieno ir to paties nuodingo 
munšaino pardavėjo. Vienas į- 
tariamas pardavėj as areštuotas.

s ....— .. z

Atsisakė gelbėtis ir 
žuvo liepsnoj

■ ' ' .. —t"

NEWARK, N. J*, gr. 29. — 
Trys negrai atsisakė leisti ug
niagesiams juos . Jšgelbėti ir 
visi žuvo melsdamiesi jų 4<Fa* 
ther Divine” pagelbos. Tas 
“Father Devine” pas negrus lai
komas kaip> kokis yijsągalys die
vas. Jis tankia^ dalyvauja ir 
komunistų demonstracijose. Bet 
gaisro užklupti negrai vistiek 
į o pagelbos nesusilaukė. / >

ROCKFORD, III., gr. 29. — 
Federaliniai agentai ūkyje ne
toli Harrison ■ užkltipo didelę 
munšaino dirbtuvę, galinčią pa; 
gaminti 40,000 galionų munšai
no. Du žmonės areštuoti. Spė
jama, kad dirbtuvę bus įrengęs 
Chicagos butlegerių sindikatas.

BUENOS AIRES, gr. 28.-r- 
Keturi ministeriai, nesutikdami
su valdžios politika, rezignavo 
iŠ kabineto. Prezidentas Justo 
kabinetą reorganizuosiąs.

kuris prieš kiek laiko buvo 
žmogvagiųį “išvogtas” ir. paskui 
po kelių dienų “pamestas” grio
vy neva peršalęs ir apnuodin- 
tas narkotais, pakliuvo bėdon.

Po ilgo federalinių agentų 
kamantinėjimo, jis prisipažino, 
kad jis nebuvo išvogtas ir kad 
visą “išvogimą” jis pats vienas ■ 
suruošė tikslu pasigarsinti ir 
gauti darbą teatruose.

Pasigarsinti jis ' pasigarsino, 
bet dabar turės pąsiaiškinti 
teismui už suruoštą klastą ir už 
naudojimą pašto bandymui iš 
gauti iš tėvuko. $20,000. Fede
ralinė valdžia yra pasiruošusi 
padaryti iš jo pavyzdį, kad ir 
kiti panašius šposfls nedrystų 
daryti ir jį už tą “šposą” ašt
riai nubausti. Jam ’gręsia iki 
20 metų kalėjimo ir iki $5,000 
pabaudos. Jis dabar sėdi kalė
jime, nes tėvukas nesiskubina 
užstatyti už jį $7,500 kauciją.

Federalinė valdžia sako, kad 
jo klasta valdžiai kainavo niro 
$15,000 iki $20,000, arba tiek 
kiek kainuoja sugaudyipas tik
rų žmog vagių.

Milne prapuolė iš New Yorko 
?r. 14 d. Jis paliko raštelį, kad 
jis gavęs žinių, jog tėvukas su 
sirgo Philadelphijoj ir kad jis 
vyksta jį aplankyti. Vėliau tė* 
vukas gavo laišką su reikalavi
mu $20,000 už anūko paliuosa- 
vimą.

. Nespėjus
Milne buvo surastas pamestas 
grioty, peršalęs, su' užrištomis 
akimis, burna ir surištomis ran
komis. Jo rankos buvo suba
dytos tarsi parkotų adata. Nu
gabentas į ligoninę jis tik po 
kelių dienų “atsipeikėjo”.

Dabar Milne prisipažino, kad 
jis nuvyko į stotį ir ’laišką su 
reikalavimu išpirkimo paliko 
traukiny. Ten laišką rado ,trau 
kinio patarnautojas ir jį įme
tė j pašto dėžutę artimiausiame 
mieste. Bet palikęs laišką, Mik 
ne , traukiniu nevažiavo, o pa
siėmė busą ir nuvyko į Tren

sumokėti pinigus

nyvtf kunigu, apsigyveno hote

ly tarp federalinių agentų ir 
reporterių. Paskui pabėgęs į 
Pennsylvaniją jis spilkute su' 
badė ranką, į užklijavo akis ii 
burną, surišo sau rankas ir nu
sirito į griovį laukti pravažiuo
jančio automobilio. Ilgai laukti 
neteko, atsirado pagelba ir jis 
tapo nugabentas ligoninėn.

“Pagrobimą” jis gerai supla
navo ir savo rolę puikiausia su- 

. lošė, Jr j eigiKvkąmantinėj imuose 
nebūtų' įiadaręš mažyčių pa 
klaidų smulkmeiiose, jo klastos 
niekas nebūtų supratęs. Bet 
mažos paklaidos ji išdavė ir da
bar jis turės laukti teismo i,r 
gal didelės e' bausmės Už’ savo 
“šposą”. '

Sovietų Rusija skų
< sianti Uruguay 

tautų sąjungai

Lietuvoj pasimirė 
amerikietis J. 0.

Sirvydas
KAUNAS, gr. 26 (DULR te- 

’legrama).— Gruodžio 20 d. Jū
žintuose, parašų apskr., pasi
mirė amerikietis, buvęs Brook- 
lyno ^‘.Vienybės -Lietuvninkų” 
redaktorius Juozas O. Sirvydas.

JaunuŠlIų laiŠkai amerikie
čiams

6,000 lietuvių jaunuolių^ pa
siuntė laiškus broliams ameri
kiečiams ir dabar laukia 
starų jų atsakymo. 1

pa-

20 žmonių žuvo aud
roj Anglijoj

CHICAGO. — Automobiliai 
vien Cook kauntėj šiemet už* 
mušė jau virš 1,000 žmonių, 
bet visgi biskutį mažiau, negu 
buvo užmušta pernai. * x

Apdraudos kompanijos ap
skaito, kad visoje šalyje šiemet 
automobiliai užmušė- 36,000 
žmonių—maždaug tiek, kiek ir 
pernai buvo užmušta. Apie 
16,000, užmuštųjų yra pėstieji. 
Automobilių - susidurimuose žu
vo 9,000 žmonių. ./<

Reiškia, nežiūrint visų pastan
gų, automobilių nelaimės nė 
de nemažėja. Bet visgi pasi
reiškia ir mažas progresas: 
skaičius užmuštųjų šiemet ne
padidėjo, kuomet Kitais metais 
skaičius nelaimių nuolatos me
tai iš metų didėjo.

Karalius praneša apie prasidė
jimą pirmo tikrai svarbaus it 
didelio mūšio tarp ethiopų ir 
italų

r b • • . t /{j*** jIspanija svarsto ,pBr,L,4M.w, *t

gelbą Anglijai
MADRIDAS, grMADRIDAS, gr. 29— Pre- 

mieras Valladares paskelbė, kad 
Ispanijos valdžia pirmadieny 
nutars, ar Ispanijos portai 
atidaryti Anglijai, jei kiltų 
glijos ir Italijos karas.

bus
An-

ADDIS ABABA, gr. 29. - 
Didelė Ethiopijos armija stojo 
į smarkų mūšį su italais, kuria 
briaujasi į Ethiopija iš šiaurėSi 
Ethiopai sutinka smarkų pasi
priešinimą ir jau daug karei
vių žuvo iš abiejų pusių.

Apie mūšį pranešė valdžiai 
karalius Haile Selassię, kuris 
randasi su savo štabu Dessye.

Jis 'praneša, kad didelės et
hiopų jėgos, vadovaujamos Ras 
Mulugheta, bando atstumti j 
šiaurę įsitvirtinusius italus ii 
kad jau prasidėjo didžiausias 
šiame kare rriušis.

Mulugueta yra Ethiopijos ka
ro ministeris ir kelios savaitės 
atgal išvyko į frontą vadovauti 
vyriausiajai Ethiopijos armijai 
purėje. '

MASKVA, gr. 29. — Sovietų 
Rusija ruošiasi apskųsti tautų 
sąjungai Uruguay ir pareika
lauti įrodyti įtarimus, kad Ru
sija kurstė komunistų (sukilimą 
Pietų Amerikoj.

(Uruguay yra Vienintelė Pie
tų Amerikos respublika, kuri 
buvo pripažiiiusi sovietų Rusi
ją, bet šiomis . dienomis staigiai 
nutraukė diplomatinius ryšius; 
kaltindama, kad Rusijos dega- 
cija Montevideo buvo centras 
komunistinės propagandos Pie
tų Amerikoj ir kad ji finansa
vo nesenai Brazilijoje ištikusį 
sukilimą, taipjau kurstė pana; 
sius sukilimus kitose šalyse).

Brazilija dekuoja Uruguay
RIO DE JANEIRO, gr. 29.— 

Brazilijos Valdžia pasiuntė pa
dėką Uruguay valdžiai už jos 
nutraukimą diplomatinių ryšių 
su sovietų Rusija.,

LONDONAS, gr. 29. — Pei 
Angliją perėjo smarki audra, 
kuri vietomis iššaukė potvy
nius, kuriuose žuvo 20 žmonių. 
Potvynių ir audrų buvo ir kon 
tinentalėj Europoj.

Nepavyko bombomis 
suvaldyti ugniakalni

*• *

HILO, Hawaii, gr. 29.—Nors 
armijos lėktuvai bombardavo 
Mauna Loa ugniakalni tikslu 
pakreipti lavos' vagą, teČiaus 
tikslo nepasiekta. Ugniakalnis 
dar smarkiau pradėjo veikti, o 
lava teka senąja sriove. Bom
bardavimas tęsis ir toliau.

Chicagos parodos organizatorių;
NBC prezidentas

Rusija vėl leido ka 
ledų eglaites

MASKVA, gr. 29. — Kalėdų 
eglaitės, kurios buvo uždraus
tos Rusijoje nuo pat bolševikų 
įsigalėjimo, tapo leistos naudoti 
naujiems metams, vienam polit- 
biuro nariui, Postičevui, išaiš
kinus, kad už uždraudimą yra 
kalti “kairiasparniai” ir kad 
pats papuoštas medelis visai nė 
ra jnusidėjimas komunistų prin
cipams, jei jam nepriduodama 
religinės reikšmės.

BUTTE, Mont., gr. 26. — 
Policiją Montanos kalnuose ieš
ko tūlė Knight, .kuris yra įta
riamas nužudęs tris žmones, jų 
tarpe du policistus.

; yra pradžia « 
didžiojo ethiopų ofensyvo šiau 
rėje. Ikišiol būdavo tik, smar
kių susirėmimų su italų avau 
postais ir įžūlių ethiopų parti- 
zantiškų puolimų, bet dar tik
rai didelio rtiūšio didelių ka- . 
riuomenių nėra buvę).

Ethiopai paėmė miestą
■ .. :! ' /. į .

Valdžia taipjau skelbia, kad 
ethiopai kitame kruviname mtf- 
šyje su italais atsiėmė Abbi 
Addi miestą, tik už 25" mylių 
į vakarus nuo Makale.

Šuėme italų lakūnus
HARRAR, Ethiopijoj, gr. 29. 

—Du italų oro žvalgai;. kurie 
paliko lakūną mirti, kai liko nu
šautas jų lėktuvas ties Daggah ' 
Bur, liko suimti.

Sunaikino lėktuvą ir pabėgo
RYMAS, gr. 29. —Oficilnis 

pranešimas sako, kad Kalėdor.e 
du italų lėktuvai buvo privers
ti nusileisti už ethiopų linijų, 
tečiaus abu juos lakūnai spėjo 
sunaikinti ir atsišaudydami pa
bėgo pas savuosius.

Chicagos uni-CHICAGO.
versitetas gavo kalėdų dovano 
mis $250,000 pinigais ir 6,000 
vertingų knygų jo knygynui.

WASHINGTON, gr. 29. — 
Nuo 1800 m. Jungt. Valstijose 
iškasta vienas bilionas uncijų 
aukso, kuris dabartine verte 
yra vertas $35,000,000,000.

Johnston City, III., 
kasykla išgelbėta

-......  ’» ,i v'

JOHNSTON CITY, III., gr. 
29.—Didelė Old Ben. No. 18 
kasykla, kurią buvo > pradėjęs 
semti vanduo iš gretimų užlie
tų kasyklų, liko išgelbėta. Tapo 
pravesta stipri cementinė sie
na, kuri sulaiko vandenį ir dar
bas kasykloje galės tup j aus at
sinaujinti.

Jei ir šįą butų už
liejęs vanduo, tai butų turėjęs 
mirti visas miestelis, nes ne
bebūtų likę ne vienos kasyklos,

NEW YORK, gr. 29. —Maj. 
Lenox R. Lohr, buvęs, genera
linis manažeris Chicagos pasau
linės parodos, Century of Pro- 
gress, tapo išrinkta prezidentu 
National Broadcasting Co.

SOUTH BEND, Irid. — čia 
sudegė H. L. Green departa- 
mentinė sankrova. Begesįnant 
gaisrą nuo tirštų durnų pritroš- 
ko 155 ugniagesiai.

Nuostoliai siekia arti $200,-- 
000. V 0

BERLYNAS gr. 297— Alfred 
Klaffke, 38 m., liko nuteistas 
16 mėnesių kalėjiman u‘ž’“pa-

o visas 
gyvena,

žeminimą rases 
su žyde • r ašie.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadienį kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos). 

J

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. t). ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programas galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

J..—. I.—*-

Garsinimai musų progtamams yra priimami
uz prieinamas



LIDY

AKIŲ SPECIALISTAI

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek: — Hyde Park 3395

nau rašyti,

J. R RADŽIUS
668 West 18th Street ; Pilone Canal 6174

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ainerikoš Lietuviu Daktaru 
.. ..... . „Drauguos Narjai,

A. Montvid, M. D.
We$t Town State Bank BIdg. 

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

Tel. Seėley 7330
Namu telefnUaa Brunawfck 0597

Ofiso Tel. Boulęvard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halstėd Šts.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

S. M. SKUBĄS
718 Wešt 18tft Street

i A. MASALSKIS
•Phone Boūlėvard 4189

J. MULEVIČIUS 
<002 Archer .^yęnuę . Phone Lafayettę G572

S. P. MAŽEIKA 
. 3819 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

<•> « ■ » V. •• 4 .1 » • • • į* .ii .v • • . » u•„ i . . > • i - • •

KORESPONDENCIJOS
V i iiT ri.in'KrTif iTn

. . ... , «

Binghamton, N. Y. ■
. V . -t .* - : A 1 .

Aštuoniolikos met. htėr-^ 
gina iššoko iš lietuvio 
automobilio ir' mirti
nai susižeidė. — Lie
tuvį policija sulaikė, 
bet nemano, kad jis 
butų kaitąs. — Kaip 
įvyko ta tragedija.
Louis Valosevičius patėko į 

labai nemalonią padėtį. Nėama- 
gumų jis jau daug tu’rejo,' ir 
ateityje gal jų d^r daugiau tu
rės. Ir vis dėl juodaplaukės, aš
tuoniolikos metų merginos, su 
kuria jis susipažino pereitą va
sarą.

Valosevičius yra sulenkėju
sių tėvų sūnūs, 29 metų am
žiaus. Jis yra vedęs ir turi ke- 
tuvių metų dukterį. Kiek yra 

• žinoma, veda pavyzdingą šei
mynišką gyvenimą.

Gruodžio 20 d. Velostevičius 
su Anna Swartz sustojo viena
me saliune alaus išsigerti. Ma
tyti, jie* ten gerokai alaus iš
gėrė, nes užtruko , iki 1 Vai. ry
to. Paskui Valosevičius įsodino 
merginą į savo autohiobilį ir, 
nuvažiavo.

Apie .pusę antros ryto poli
cija gatvėje užtiko sunkiai su
žeistą b\vartz ir ją tuoj nuga
beno i ligoninę/ kame ji tą pa
čią dieną pasimirė. Kadangi ji 
neatgavusi sąmonės mirė, tai iš 
pradžių nebuvo galima patirti, 
kaip ta nelaimė atsitiko. Ta
čiau iš visų aplinkybių polici
ja nustatė, jog mergina pati 
iššoko arba buvo išmesta iš 
greitai •važiuojančio automobi
lio.

Jokių identifikacijos doku
mentų jinai pas save neturėjo.- 
Tačiau jos asmenybę nustatė 
vienas vyras ir viena mergina, 
su kuria nabašninkė dranga 
vo. ' ,

Prasidėjo tyrinėjimas. Poli
cija patyrė, kokiame bare mer
gina praleido vakarą. Surasti 
buvo ir liudininkai, kurie papa
sakojo kaip apie 1 vai. ryto 
mergina išvažiavusi su kažko
kiu* “Valour”. Netrukus siūlas 
privedė prie Valosevičiaus na
mo.

Valosevičius liko suimtas ir 
nugabentas į daboklę. Iš prad
žių jis gynėsi. Sakė, jog nieko 
nežinąs apie nelaimę. Tačiau 
prie sienos prispirtas prisipa
žino, jog Anna Swartz važia
vusi jo automobilyje.

Dalykas buvęs tokis: aplei
dę barą jie apsukę kelis blokus. 
Mergina pradėj usi reikalauti, 
kad jis ją vežtų tiesiai namo. 
Jis pareiškęs, jog ji esanti kvai
liausia mergina su kokia jam 
kada nors tekę draugauti. Vė
liau pridūręs, kad vesiąs ją na
mo. t

Kuriam laikui praėjus po to 
ginčo jis pastebėjęs, jog mer
ginos jau nebėra automobily
je. Norėjęs grįžti atgal, Bet 
kaip tik tuo metu pravažiavęs 
policijos automobilis. Jis apsu
kęs bloką ir pravažiavęs tą vie
tą, kur iššokusi mergina. Ten 
jis pastebėjęs, kad policija ne
ša kažkokią žmogystą, žinoma, 
supratęs, jog tai buvusi Aama 
Swartz. Tuo momentu jis tie- 
turėjęs drąsos prisipažinti, kad 
mergina su ju*o važiavusi. Ne
turėjęs drąsos tatai padaryti 
nei tada, kai sužinojęs, jog 
mergina jau yra mirusi.

Tokį, kaip vietos laikraščiai 
rašo, jis padaręs pareiškimą po
licijai.

Kaip dabar atrodo, tai Va
losevičius bus paleistas. Jokios 
kriminalės bylos jam nemano
ma kelti. Juo labiau, kad pa
aiškėjo, jog Anna Swartz yra 
šokusi iš automobilio ir pir
miau, kai važiavusi su dviem 
vaikinais. — -N.

Philadelphia, Pa.
Mtre Kųn. i. V. Ktdlirka

Gruodžio 19 d. miyė po ope
racijos ligoninėje kun. J. Vin-, 
cas Kudirka, kitąsyk buvęs 
klebonu* Hazletohe ir KihgsU- 
no lietuviu įfaFaįti|osfe, jPeriū- 
sylVanijbje. Per paskutinius 
14 metų jisai buvo pasitrau
kęs iš pakaiti jos ir įgyveno ne- 
didėliahiė nuosavam namelyje 
Pliiladėlp'hijOs įpaktiaštyje.

Velionis Kudirka buvo iš
rinktas Lietuvių R.-Katalikų 
SūsivienijinYo prezidentu riė- 
trūkus po to, kai tas Susivie
nijimas atskilo-titio. SLA. ir 
teismuose dar tebėjo kova 
dėl turto ir narių. Kudirka 
stojo už taiką ir byla teisine 
btivo pabaikitiia.

Ladotuvės įvyko gruodžio 
23 d. Iš giminių dalyvavo 
“Naujibiių” redaktorius P. 
Grigaitis, kiiriam velionis bu
vo tikras dėdė (motinos bro
lis).

Hammond, Ind.
Darbai nesitaiso

Nors kai kurios dirbtuvės 
šiek tiek ir kruta, bet bedarbių 
yra pusėtinai daug. Bedarbiai 
yra samdomi viešiesiems dar
bams. Tačiau samddmi yra įtik 
tie, kurie yra vedę ir gauna 
pašalpą. -Per mėnesį jiems mo
kama 55 dolerius, žmogui SU 
šeima tiek gaunant labai sun
ku verstis., TAčiaU nevedęs be
darbis ir-to negali gauti, nes 
viešiems darbAms yTa imami 
tik vedusieji. 

♦ * *
Pullman Standard Car Ma- 

nufacturing kompanija bent 
šiuo tarpu visai ^tiemAno ati
daryti savo milžinišką dirbtu
vę šiame mieste. Nors pasta
ruoju lAiku Užsakymų ir gau
nama, bet tie užsakymai tenka 
kitoms tos kompanijos dirbtu
vėms, kurios yra Alabamoje ir 
Butler, Pa. Tokiu budu maža 
tėra vilties, kad trumpu laiku 
musų mieste toji dirbtuvė 
sidarys.

* <s *

CR0WN POiNT, Ind. 
Kauntės klerkas George
Sweigart įteikė valstijai $17.,- 
114. Tuos pihigu‘3 jis surinko 
iš žuvautojų ir medžiotojų. Mat, 
žuvąvimul ir medžioklei reikia 
gauti specialūs leidimas. India
nos valstijos gyventoj ui leidi
mas žuvauti atsieina $1.00, o 
iš kitur atvykusiam
Medžiokles leidimas iš kitur at
vykusiam Atsieina .$15.50.

x Vietinis.

at
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NAUJIENOS, Chicago, III

Buvo numatyta ttusikratyfi valstybes jgalva1, i 
kariuomenės vadu ir visa vyriausybe

įvykusiam patriotinės sąjungos 
kongresui buvo numatoma duo
ti 10 ihiilUčių laiko# pp karinį; 
laisvės kovotojams ^turėjo bū
ti išduoti jų reikalaujami as
menys su valstybes galva, vy
riausiuoju kariuomenės vadu ir 
visa vyriausybe priešakyje. Vi
si kongreso dalyviai turėjo ati
duoti ginklus. JfA; kfcs pasiprie
šintų butų Atiduotas karo 
lauko teismui. Išpįę^mą išduoti 
minėtus ttsmėtiįs^imgresui tu-: 
re jo paskaityt j įminti polici
ninkai, kadangi *fk|sVėš kovo
tojai laukė pašipriėšinimo ii 
nenorėjo statyti į pavojų - savo 
žmonių gyvybės. V '

Dėl to sųmokąib! įpar.0iškiama,: 
kad jo įvykdymas negalėjo pa
sisekti. Kariuomenei, šauliai ir 
policija taip ištikimi valstybei, 
kad iš gatvės atvykusios Už
puolikų grupės, net jei jos bu
tų gerai apginkluotos, negalė
tų lengvai savo įtiksiu įvykdy
ti, kaip sąmokslininkai tikėjo 
si. Policijai iš anksto, sužino
jus apie rengiamą pasikėsini
mą, “Estonios’.’ apsauga jau 
vieną dieną iš anksto buvo ge
rai suorganizuota.

Dėl asmenų sąmokslininkų, 
įrašytų į vadinamą “tautinį 
kongresą”, vedamas tardyihas 
išaiškinti, kas iš jų iš tikrųjų 
norėjo dalyvauti laisvės kovo 
tojų akcijoje ir iki kokių ribų. 
Kai kurie iš jų: dabar laikomi 
namų atešte. Visbš tos aferos 
tardymas bus ktio greičiausiai 
baigtas.

TALINAS. Elta. Dėl susek
to estų laisvės kovotojų są
mokslo > papildoitiai pranešama, 
kad, likvidavus judėjimą, pasi
rodė, jog Atskirų tos organiza
cijos dalių vadams buvo duo
tas įsakymas palaikyti tarpu
savyje kontaktą. Laisvės kovo
tojų feluoksniuose buvo pareik
šta, kad tas judėjimas galįs 
paimti valdžių, jei pavyks pa
šalinti valstybei ’ vadovaujan
čius asmetiiš — valstybės gal
vą, vyriAu&iąjį kariuomenės va
dą ir ministerį pirmininką, kad 
ir siirengtiš prieš juos aten
tatus. BtiVo pamėginta tam rei
kalui gauti kai kurių estų Šau-( žmonių gyvybės/ 
lių sąjungos narių pritarimą. 
Laikui bėgant susidarė vadina
ma teroristų organizacija, ku
riai vadovavo Rėha. Turima 
žiniųį kad ’
už tos organizacijos stovėjo

Larka.
Tačiau stingant įrodymu Lar
ka begalėjo briti patrauktas 
tiesom Vadinamam “tautiniam < 
kongresui” turėjo priklausyti 
atskik-ų sričių judėjimo vadai. 
Tas “tautinis kongresas” ture < 
jo paskirti naują vyriausybę. 
Iš raštų dokumentų matyti, 
kad 
sąmokslininkai norėjo panau
doti per valstybės perversmą 
kulkosvydžius^ rankines grana
tas, revolverius ir dujines bom

bas.
Be sąmokslininkų jau įsigytų 
šautuvų jie turėjo jų įsigyti 
dar daugiau, užėmę kariškas ir 
šaulių dalių būstines. Be tb, 
jie tikėjdsi gauti tatikus ir vie
ną šarvuotą automobilį.

Susekus sąmokslų, naktį į
M
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Westville, Iii.
Lietuvių Pjliečių Klubas 

pasisakč už demo
kratijos atsteigittut 
Lietuvoje.
Lietuvių Piliečių Klubas, ku

ris priskaito per 250 narių,] 
prieš kiek laike miešto svetai
nėje laikė savo reguliarišką su-j 
sirinkimą. Suvirinkime buvo! 
įnešta ir kaip vienu balsu pri
imta rezoliucija. Rezoliucija bu-J 
vo pasiųsta Rezidentui Anta-į 
nui Smetonai, Lietuvos atsto
vams Amerikoje ir spaudai. Į

Rezoliucijos turinys tokis:
1. Kuo greičiausia sušaukti 

seimą, kuris Butų išrinktas 
Slaptu, Visuotiniu* ir ptoporcio 
naliu balsavimu. T

2. Paskelbti amnestiją visiems 
politiškiems kaliniams, ' kurio 
kovojo prieš fašizmą.

S. Atsieigti spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvę bei Su 
teikti teisę visiems piliečiams 
nevaržomai organizuotis į po
litines, ekonomines ir kultūri
nes organizacijas.

davg';giiA(^^ūdl^^^C: ry
tą j Taliną atvyko daug lais
ves kovotojų aktyvių vadų 
Iš provincijos. Iš Narvos atvy
kęs jų vadas buvo suimtas. 
Pas jį ‘ . -
buvo rastas automatiškas kul
kosvydis su 350 šovinių ir du 
revolveriai su penkiomis dėžu 
temis šovinių.

Surastu dokumentų dalis lie
čia judėjimo organizaciją, o ki
ti — įsakymus valstybės ap
saugos drgaiiamg ir savivaldy
bėms. Tarp kitko, rasti įsaky
mai šu Sirko ir laisvės kovo
toju numatyto naujo karo mi- 
nisterio Puskaro parašais apie; 
naujos valstybės apsaugos jku-j 
rimą. Taip pat buvo surasta; 
800 jo parengtų tam naujam 
apsaugos korpusui ženklų, dė
vimų ant rankovių. Tos nau
jos valstybės apsaugos korpu
so nariams buvo numatyti to
kie pat; ženklai ir laipsniai, kaip 
kariuomenėje. Visa eilė svarbiį 
dokumentų, kaip manifestai, 
įsakymai ir aplinkraščiai būva 
išspausdinti vienoje spaustuvė
je, b kiti dokumentai buvo pa
rašyti mašinėle.
/‘Estonios” rūmų paėmimui; 

turėjo vadovauti atsargus kapi
tonai Laaman, Pallon ■'■•ir Paa
vėk Vuvo parengtas tikslus “Es- 
tonios” rūmams paimti planas. 
Tuo metu “Estonios” salėje

Be policijos leidimo

Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas 

4157 Ąrcher avenue 
Telefonas Virgiui* 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

TeL Offltt! Went*orth .6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja 
6900 So. Halstėd St

Valandos 1—4 do pietų. 7-—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.! Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild B 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulęvard 7820 
Namu Tel: Prospect 1930

Phone Boulęvard 7042

Dr. C. Z. VezeFis 
Dentistas.

4645 So, Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Sėredoj pagal sutarti

AT.Davidonis, M.D.
4910 S, Michigan Aye.

Teh Kenwood 5107
VALAnuį°9’iki U valandai ryto 

niro 6 ild 8 valandai vakare.
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

MTATAUČIAI

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

' i Valandbs nuo 9-*-9 
2420 West Marquette Road 

arti Westem Avė. Hemlock 1308
■k. .i » ji. z hm. • * r-- - / ‘ ’ , * * * ■ ‘ *
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Pirmadienis, gr. 30, 1935
kiek žmonių dalyvaus. Jei di
desnis būrys, tai atsiunčia zem- 
skį tvarkai palaikyti, žodžiu-, 
pas mus gyvenimas toks, kad 
ir pas kaimyną nelabai galima 
nueiti be leidinio.

niau rašyti, nes vis laukiau 
kaip nuboikotuos. Bet kol kas 
vis tas pąt. Tiesa, keliose vie
tose btivo susirėmimų su po
licija, tad neapsiėjo ir be au
kų.' Pabaidos vis daJr nesima
to. Mat, stiietonėlė tiėk įrugo, 
jog ir artyn negalima prieiti. 
Kai žmonės kreipiasi kokiais 
reikalais (pavyzdžiui, prašyda
mi jtidkesčius stimažinti, nes 
nepajėgia jų sumokėti), tai at
sako, jog -jei ne Jonas, tai Pet
ras ar Jokubąs sumokės.

Naktimis paprastai tiek pri
lipdoma proklamacijų, kad die
nomis policija nespėja jAs plė
šyti. Grasinimais ūkininkai yral TZATtVr 
verčiami prie streiko prisidėti.! JUJuLii i>» UvKJLlIliJN 
Kurie neklauso, tai tuos bau
džia. Keli jau kulkomis buvo 
pavaišinti. Arba tiesiog ateina 
nakties metu ir padega.

Musų gyvenimas dabar toks, 
ikąip žirnių prię kelio, 
nori, tas ir skina, 
niekur nei prasitarti, nes tuoj 
žemskis tave už kupros. O pa
skui ir tupėk du ar tris mė
nesius kalėjime. Sueiti ir kal
bėtis gali tik trys žmonės. Di
desniam burini sueiti draudžia
ma. Jei rengiama koks baliu
kas, tai iš policijos reikia lei
dimas gauti. Reikia pranešti,

Be policijos leidimo nei 
vakaruškų negalima 
renglL

——r-tin/ y ■

Vienas gęrasį,;‘Chicagbs nau -! 
jienietis iš savo;.‘-brolio gavo 
laišką. Jo brolis gyvena Suval
kijoje ir, tarp kitko, štai ką

'< * ,v. v '♦ | /-L

rašo:- . -vy
Su atsakymu į laišką tru-J 

pūtį užtraukiau, nes dabar pas 
mus, taip sakant,' boikotas ar
ba streikas. Tad ir nesiskubi-

4. Lietuvos vyriąusybė turi 
liautis pėr savo atstovus klai-i 
dinusi Amerikos lietuvius, kadi 
Lietuvos nepriklausomybei ne-: 
grūmoja pavojus. i

Prez. Jonas Deltuva, 
Sekretorius J. Baltrušaitis.

LAIDOTI TORIAIEUDEIKIS
• ir TĖVAS' . ; .

Laidotuviu Sąlygos 
' Lengyąis Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedžie Avenue

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATĄS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. CentraU411-2 
Namu ofisas—3323 z So. Halstėd St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulęvard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9, 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwe!l Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulęvard 2800

JOSEPH 1 GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
. ties. 6515 So. Rockwell St.

Telephono: Renublic 9723

kasi 
Negalima

DON’T
NEGLECT 
A COLD a

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinatni kada užtepsite 
Musterdle nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

~~SKUžEReS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

'Valandos nuo 2 ild 4 ik nuO 7 Iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halstėd St. 
TeL Boulęvard 1401

’ .............. < —* U ~r ■iiiui 'ii

fchone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868 "v - • t r ’ ■

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto .ofisas

3421 S. Halstėd St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
10 No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 8984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Physical Therąpy 
and Midwifė 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd -floor
Hėmlock 9252 i 

Patarnauju prie 
gimdymo nąmuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
eilecĮtric treat- 
-Yient ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

M-

PETRAITIS< 7 ’ r tt“ * . r-'

Advokatai
77 W. Washington St.

Suile 1810
Tel. State 4311

Kiti Lietuviąi Dakterat .. .. .
Tel. Boulęvard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: Xiuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Ned^l. liuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halstėd St 

CHICAGO. ICC.

Laidotuvių Direktoriai
V . ■ 4{. ............• v . •• ................ , • «• ■ ■ ■ t -• \ Z

Nariai Chicagos, Cicelros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu kėrštL atitaiso 
trumparegyste ir toliregyštę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavįriąs daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivės akys ati- 
itaisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.

• ■' t

Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulęvard 7589

DR. G. SERNER
_ LIETUVIS . 
Tel. Varde 1829

r Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

Ištaisė.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Hėlsted St. 
Valandos nuo 10^-4, nuo 8 iki 8 

Nedėliomiš nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias įjr chroniškas ligas, 
vyrti, moterų ir Vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. , *

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7 ;30 vai., rakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

įlydė Park 6755 ar Central 7464
* ■ ■ ■ , ■ ' 
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8307 Littiąmca Avenue

A. PETKUS
1416 South 49th Cotirt Cicero 

»» * ■' ■*« «- M - r f r " ■ ■ • J . •• 1 * j, - ■ k ■'
Phone Cicero 2109

r •«...» r I . .1* t. . t .. Ii '. r 1 » S- ’

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashhnd Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vai. po pietų ir muo 7 iki 8.-30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. _

Phone MID^AY 2880. 
r

Phone Monroe 8377

L J. ZOLP
1646 West 4Gth Street Phones Boulęvard 5208-8413 

............  ................................ ..................................................... i į i ■ i ir., i..  ,  .......................... ....... ...........

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hėtmitage Avenue Phones Varde 1741-1742

; ■■■

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23M j>lace Pliones Cana] 2515—Cicero 5927
1 • . ■* ‘ I . I . M *.V ■-••J • . • • V < * • ' t » • A

AiteūLANCE čAtarnaMtmas dieką m naktį

.............. . ....................  —i............

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:, ' 
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po plieta 

7 Rez.8 Telep^^eI‘PL^A°2Sfl12
.*■ '* * ... . - ■ iw:>» ■ ‘ irw * * -!»•' *»• ! .■ ,

nu. II ■ ■■■■!■■ 1 I ■■Niyill JI - ■ II I ■ II. .1. ■■■ ■ ■■■ .1 n , ■ —I., I ..I

Ofiso Tel. Dorchester 5194
- Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, -Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

Ofisas .6850 Stoney Island Avė.

diena.

Dr. J. Shinglman 
.Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos |o 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, .7,8 P.M. 
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656 • •
Office 4930 W. 13 SU Cicero 49

. ■>

' j
1 į*
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Buliaus Kova
ii

IŠ PASIGAILĖJIMO NUŽUDĖ LIGONĮ SVETAINE UŽDYKĄ
Tinkadėl susirinkimų, p ariu, vestuvįų ir chorams. 

Kreipkitės:
LINCOLN TAVERN

Sav. Margaret Belcher, persikėlė iŠ “Margie’s Tavera.” 
3749 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUIevard 2092

NAUJIENOS, Chicago. TU.
...........................................  .1 ...... '■ " ...................    ■. '

Ispanijoj dar ir šiandien vie-į pristiprintas kaspinas. Sulig 
kaspino spalva susirinkusieji 
žino, iš kurių ganiavų yra bu 
liūs. Buliaus kovos mėgėjams 
tai labai svarbus dalykas, nes 
jie tuojau gali spręsti apie bu 
lių patvarumą-ir papročius.

Bulius, sprande pajutęs skau 
smą ir pryšaky pamatęs atda 
ras duris, ąrenon išlekia, kaip 
padūkęs.

Kiekviena akimirka tereros 
dąrosi drąsesniais, drįsta nu
tolti nuo slėptuvių ir didelė 
mis raudonomis kapomis erzi 
na bulių. Kai tiktai builus 
mato išskėstą 

kapą, 
lekia prie jos ir stengiasi 
gaiš perverti, bet terero, pas
kutinėj akimirkąj, iškelia arba 
šalin nukreipia kapą. Tuo pat 
metų stengiasi paslėpti raudo 
nąją kapos pusę. Kitame are
nos krašte stovįs terero pra
skleidžia savąją kapą ir bu
lius jau prie jos neriasi.

Kai gyvulys truputį aprim
sta, toreros stengiasi laikytis 
arenos centre, čia prasideda 
pavojingiausia žaidimas. Bu
lius, kaip padūkęs, metasi prie 
raudonos kapos, kurią torero 
laiko priešais save ir paskuti
nę akimirką, kai bulius ragais 
jau veria kapą, torero pasi
traukia j šalį. Vargas tam te
roro, kuris blogai apskaičiuo
ja, nespėja laiku pasitraukti 
arba pasitraukia permažai. Bu
lius jį ragais iškelia kartu su 
kapa, o vėliau, kai nukrinta 
žemėn, ragais dažniausia vidu
rius išleidžia, žaidimo metu de- 
žiurūbja

gydytojas ; ’
ir stovi greitosios pagelbos au
tomobiliai, bet dažnaiN jie jau 
nieko negelbsti.

Meisteriai buliams erzinti, 
kurie yra laikomi didvyriais, 
yra garsus ne tiktai Ispanijoj, 
bet' ir visoj lotynų Amerikoj, 
erzindami Kylių patys stojasi 
raudonosios kapos pryšaky ir 
kąi bulius prie jo lekia, atro 
do tarytum pats terero butų 
kapon įsuptas. Reikalingu mo
mentu spėja pasitraukti į ša
lį. Tokių yra labai mažai.

Netrukus išjoja du pikado- 
res, kurių pareiga išvargusį bu
lių dar labiau įtužinti. Jie tol 
selina prie buliaus ir jį erzina, 
kol šis metasi ragais ant ark
lio. Ta akimirka pikadoras 
smeigia į buliaus sprandą ietį. 
Pajutęs skausmą, bulius kar-

na mėgiamiausių pramogų yral 
buliaus kova. Kiekvienam di
desniam miestely yra įrengta 
didelė buliui erzinti aikšte, ku
ri labai panaši į romėnų are
ną. Sekmadieniais arba kitų 
švenčių proga susirenka pasi
žiūrėti kaip žvitrus

teroros, 
bulio erzintojai, pykina ir var
gina bubu, kol jis visai jėgų 
nustoja.

Kai arena prisirenka pilna 
žiūrovų ir nekantresnieji pra
deda nerimauti, orkestras pra
deda groti specialius buliaus 
kovai pritaikytus maršus. Tuo 

/ pat metu arenoj pasirodo ke
letas torerų su dviem didelėm 
paklodėm, kurie pradeda rink' 
ti pinigus sužeistiems, dirbti 
negalintiems teroros. Pinigai, 
žinoma, dažniausiai variniai, 
pradeda byrėti iš visų pusių, 
nes ispanai yra geraširdžiai ir 
noriai aukoja reikalingiems. 
Seniai, pasakoja, arenoj pini
gų nerinkdavo, nes buvo ge
resni laibai, patys teroros dau
giau? uždirbdavo ir padėdavo 
nelaimingiesiems, bet paskuti
nių metų krizė verčia griebtis 
šios priemonės.

Tuojau išjoja pora 
pikadores,

raitieji erzintojai, kurie aple
kia ratu visą areną ir paklau
sia burmistrą arba jo atstovą, 
ar galį burmistrą supažindin
ti su tos dienos aktyviais 
šventės dalyviais. Gavę savi
valdybės atstovo sutikimą, pi
kadores išjoja atsivesti visus 

z teroros ir jų padėjėjus.

Vyriausias terero klausia at-, 
stovą:

— Turiu teisę išleisti bulių 
į, areną?

— Tąip, — jam,,atsako bur 
inistras ir numeta tvart'ų rak-

llll

pa

ra-

kams. Ispanas vėliau didžiuo
jasi, pabrėždamas, jog jo ke
purė buvusi garsaus torerosK 
rankose.

Tuo pačiu metu arenon at
vedama pora arklių, užkabina
mas negyvas bulius už ragų 
ir išvelkamas j šalį, Arenon 
išleidžiamas naujas bulius ir 
vėl prasideda ta pati erzinimo 
ir varginimo ceremonija. Kiek
vienos šventės proga dažniau
siai užmušama šeši buliai.

Užmušus paękutinį bulių, te
reros, pikadores ir matadores, 
o jeigu nori, tai ir šventėj da
lyvavusioji publika, renkasi į 
arenos virtuvę — restoraną, 
valgyti šviežios buliaus mėsos.

Čia toreros išsipąsakoja sa
vo įspūdžius ir išgyvenimus.)

Iš viso buliaus kova yra žiau
ri iš senovės laikų užsilikusi 
pramoga, ' kuri, sulig pačių is
panų pasakojimais, turi ten
dencijos nykti, nęs jaučiama, 
jog kasmet tos kovos garbin
tojų skaičius mažėja.

“L, ,ž.”

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
' FOURTEENTH STREET BATH HOUSE

908-910 West I4th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalėvota. — 
Masažai—^Cniropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
U I.      .............. • i.l.■■■■■—— ......................................................... . .. .1.—■■ ■ ■■

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
-‘-su/ALSANS,* aukštds rųšies nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygeles—DYKAI.
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 883 ' Telefonas CENtral 7170.

NAUJŲ METŲ SULAUKTUVIŲ PAR£ MR?ANTRADIENIO VAKARE,

Gruodžio-Dec. 31,1935
— pas•—

MRS. MITCHELL TAVERN
2038 WEST NORTH AVENUE

WOONSOCKET, R. L — Slauge Marie Sa’vigny, kuri ap
kaltinta žmogžudyste teisme apalpo ir maldavo leisti Jai nusi
žudyti. Ji iš pasigailėjimo nunuodijo nepagydoma liga sergantį 
ligonį. ' „ v , z

GARSINKITES 
NAUJIENOSE k

S
 2038 WEST NORTH AVENUE J*
. Bus gera muzika ir skanus užkandžiai veltui.

Užkviečiu visus savo kostumerius, draugus ir pažystamus atsilankytiT7
MRS. MITCHELL W

Įiitmtmtftmmuum■ ■. V., v ' ■■ ■, * ( : ' _____

SS
SS

Įteikus tererui raktą, šven
tė skaitoma pradėtą ir netru
kus jis pradeda skirstyti er
zintojus j savo vietas.

Orkestrui dar nebaigus gro- 
ti, pasigirsta skardus trimito 
balsas ir atsidaro tvarto du
rys. TUo pat metu arenon iš-; 
lekia stiprus

bulius,
kuris pakėlęs uodegą kelis kar
tus aplekia visą areną. Tik ką 
išlėkusio buliaus tereros ven
gia, nes jis bėmatant savo ra
gais stipriausį vyrą pervertų 
ir vienu akimirksniu jam gy
vybę atimtų. Arenos pakraš
ty tereros turi savo slėptuves, 
kuriose bulius jų negali pasiek
ti, o jeigu kuris terero neturi 
laiko slėptuvę pasiekti, šoka 
galimai greičiau anapus barje
ro.

Pramogos rengėjai bulių už
daro į siaurą ir tamsų tvar 
tą vieną dieną prieš kovą. Ten 
jis jau? pradeda nerimauti ir 
maurotr. Sugrojus trimitui, vie
nas

tais traukiasi į šalį, o kartais 
ne tik tai arklį žemėn parmu
ša, bet čia pat jam ir vidurius 
išleidžia. Dar liūdnesnis vaiz
das gaunasi, kai po Arkliu pa
tenka ir pikadorąs.

A Arklio ■„ 
pareiga buliaus kovoj bene bus 
pati liiidniausioji. Kad' negalė
tų pasprukti į šalį nuo įtužu- 
šio buliaus, jam uždengia de
šiniąją akį, bet tuo buliaus 
smūgį padaro dar skaudesnį. 
Beveik kiekvienos kovos metu, 
pora arklių negrįžta iš arenos.

Davus buliui tris regiame- 
tais nustatytus ieties smūgini, 
arenon išeina

banderilėros, 
smeigininkai? JtVz pareiga bu
liaus sprandan susmeigti šešias 
vilyčias. Tai irgi labai pavo
jingas darbas ir reikalingas ne
paprasto žvitrumo.

Bulius, pajutęs sprande vi
lyčias, dar labiau įtūžta, bet jau 
matosi, kad jo jėgos silpnėja. 
Metasi tai į vieną pusę, tai į 
kitą, bet abiem šonais tekąs, 
kraujas, kartu nešasi ir jė
gas.

Tada arenos vidury pasirodo 
matador,.

kurio pareiga užmušti bulių. 
Matador, kurį laiką paerzinęs 
bulių, smeigia jam kardą j tarp-

menti ir tud užmuša. Jeigu ma- 
tador yra geras, pakanka vie
no smūgio, bet kartais reikia 
dviejų arba bent trijų. Bulius, 
truputį pasvyravęs, virsta že
mėn. . . ' • \ -

Tada sujunda visa publika, 
pradeda sveikinti matadorų, 
gerai užmušusį bulių. Iš, visų 
pusių pradeda kristi kepurės 
į areną, o matador, savo tarnų 
lydimas,z apeina aplink visą ra
tą, dėkoją už sveikinimus ir 
kepures grąžina jų savinin-

Nuo W|gg|
Nouralgiškų

Skausmu v
K reikalaukit visame pasauly.. » '
PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Linksmų ir Pasekmingų Naujų Metų 
Visiems Draugams ir Kostumeriams

WEST SIDE TAVERN
MR. ir MR. J. BURINSKI 

2244 W. 23 Place
• SEELEYV9792

W Kviečiame visus atsilankyti i Naujų Metų lauktuvių parę.
*— gera muzika ir šokiai,

SS
SS

H
HM &era muzika ir šokiai. štf

Bus

toreadoras
įsmeigia buliui j sprandą ge
ležinį kriukį, . ant kurio yra

Buy glpves with whot 
it savęs

didelis tūbas psrriduods nl 
a vato ir apaauso daa- 
' *« to tauto sutanpiati

SS. aslrartnoa rallto aurtplrk*
ą gMaaitss ar M Mte

"(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e

0 * T

This delicious cheese food i* .

DIGESTIBLE AS M1LK
. • ■ ' . « ■ v 4 /

ITSELFI '

Hidden in Velveeta*s richlv mild 
Cheddar Chtese flavor are nealth- 
protective elementą of many foods.

It’a wondetfui for children. Serve 
. Kraft Velveeta—in sandwiches, in 

cooked dishes ... often!

Dykai Pasiteira-
■ M- r \ •

viriaisir Rodą
Nežiūrint kaip atkakli ar užsenSjus 

jūsų liga nebūtų,' arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite pi-bgos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume, 

Slapumo ir krontfikose ligose. Šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes, Nie
kas neturėtų nuliųsti, nes tūkstančiai 
atgavo sveikata ir vėl buvo linksmi. .

Syphilis, gdnoi-liea ir lytiškas silpnu
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jąs 
moksliSkai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS i < 
Patarnavimas nebrangus ir kiekvienam 

prieinamas.
Mokėkite kiek galite laike gydymo. 

Susitarimas gali būt lengvai padarytas; 
ir nereikės apleisti savo sveikatą dėl 
stokos pinigų. Tūkstančiai gali būt 
dėkingi už savo gerą sveikatą gydytdjui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrą 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų. ‘

LABORATORIJOS EGZAMINĄ  GIJA 
BE PELNO. .

DR. ROSS HEALTH SERVICE 
AND LABORATORY

35 , South Dearborn Street 
CHICAGO, ILL.

Priėmimo Kambariai dėl Vyrų—506.
■ - Dėl Moterų—508. '/

OFFISO VALANDOS: -
Kasdien nuo 10 ryto iki 5 • v. po plet. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir šeStadię- 
niais nuo 10 ryte iki 8 vai. vakare.

Nedėliomls nuo 10 < ryto iki 12 po pįet, 
Paimkit elevatorių iki 5 aukSto. 
■ - Jis veikla ir Nedėliomls.

ACCORDIONAI
1 ' f; ■ . > ' . 1 w . ■ I ’

piano Aceordįonas 12 bal
sų, Baksas, 2 knygos, pilnas 
kursas privatiškų lekcijų,

39.00
80 Basų Stage Style Už

OUICKLY
REČOMMCHDfcD

IOR 4C YCADS

S TIRED '.X

75.00
, . t I

12 Basų Special už

M9.50
120 Basų biskį vartotas

^68.00
Galima mokėti po $1.00 į 
savaitę; tiek kiek reikėtų 

mokėti už lekcijas. /

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

■ I ' ■ ..... ■■ '..........  ’........J

uz

LAUKITE NAUJŲ METŲ
Pas J. ir P. RAČIŪNUS

Bus geri muzikantai ir skanus užkandžiai veltui. Gėrimai, pasilinks
minimas ir šokiai. Kviečiame visus savo draugus ir pažystamus at
silankyti į Naujų Metų sulauktuvių Parę. Kviečia visus.

Juozas ir Prudencija Račiūnai 
Savininkai AUDITORIUM TAVERN

3137 So. Halsted St. i, Tel. Victory 6172
...  ■■imi '■■■■I I ■ i

SULAUKITE NAUJUS METUS
pas JOHN POCIUS

Bus gera muzika, smagus ir įvairus lošimai. P-as J. Pocius ir vėl 
gavo jauną bet pilnai užaugusį briedį iš Michigan Valstijos, kurį iš
keps Naujų Metų ‘ išvakarėse, Gruodžio 31 d. ir šiuo skanėsiu jus 
pavaišins Naujų Metų belaukiant. z

Kviečia visus Draugus ir Pažystamus atsilankyti.

JOHN POCIUS TAVERN
3313 So. Halsted Street

KALENDORIAI
t / 0 *

Dar turime keletą šimtų Kalendorių su 
DARIAUS IR GIRĖNO paveikslais už ne
brangią kainą.. Pasiskubinkite, ba vėliaus, 
negausite.

NAUJIENOS 
173b S. Halste St. 

CANal 8500

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
IPETER^PEN

i

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Chicago, Ilk—"Kuomet tik yidu 
rlai neveikia ar nemala Imu Triner’e 
Bitter Vyną Ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.’’ —• Mrs. Susanna 
Pavlus.

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Trineris Bitter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus pri- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, rasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panažlų ligų. Visose vaistinėse.

JoMph Triner Oompany. Chicago
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Subseription Ratas i
18.00 per year in Gariada
$5.00 per year outside oi ČhlčAgo
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3c per copy.
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4.00 
2.00 
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Entered as Sacond Qasa Malin. 
Mareli 7th 1914 at the Port Office 
of Chicagd, m. under the Mct oi 
Marcb 3rd tm.

Nanjfenoė eina kasdien, HMdfiaht 
Sekmadienius. Leidžia Nknjleni Bėn- 
drov0, 1789 S. Rairted. Stų Chicago. 
III. Telefonas Ganai 8509,

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paitu: 

Metams ..........._—_ ...
Pusei metų  ___ ..........
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui .............

Chicagčj per iinešfotojns: 
Viena kopija - - ------ —

Savaitei •'.-t.r--..
Mėnesiui_________ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštus

Metams 85.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams 1.50

'Dviem mėnesiams .___ , 1.00
Vienam mėnesiui .75
Lietimus Ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams $8JtK)
Pusei mėtų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto liloney 

Orderiu kartu su užsakymu.

JUOZAS O. SIRVYDAS

Telegrama iš Lietuvos praneša, kad savo tėviškėje 
Jūžintuose mirė buvęs amerikietis Juozas O. Sirvydas/ 
savo laiku redagavęs pirrn^ “Lietuvių Socialistų Barti-1 
jos Amerikoje” (taijp vadihosi tūofnet LSS.) organų 
“Kovų” ir vėliau “Vienybę Lietuvhink’ų”. !

Sirvydas su Šliupu buvo vieni iš pirmutinių sočia-,' 
listų agitatorių ir organizatorių tarpe Amerikos lietu-j 
vių. Bet juodu greitai susipyko, ir kuomet vienas jų į 
dar kurį laikų buvo palikęs ištikimas šoėialižmo idėjai,! 
tai antras pavirto atkakliausiu jos priešu ir niekintoju/ 
Atsimetęs nuo socialistų, kuriuos jisai pats pirmiaus 
organizavo, Dr. J. šliupas puldavo juos kaip įmanyda-i 
mas. “Kovos” redaktorius stengdavosi nepasilikti jaiU; 
kaltas.

Tais laikais šenasis "aušrininkas” pasakė apie buH 
vusjjį savo sėbrų ir mokini Sirvydų: “Užsiauginau gy-; 
vatę savo antyje, o dabar ji mane kanda!”

Bet neilgai tęsėsi ir Sirvydo socialistąvimas. Apie 
socializmo teorijų jisai nusimanė labai nedaug, bet bu
vo nepaprastai ablbitiškas asmuo, ir kai tik tarpe Ame
rikos, lietuvių socialistų atsirado daugiau išlavintų žmo
nių, tai jisai pradėjo šū jais rietis. Savo minčių kritikų 
jisai laikė asmenišku sau įžeidimu.

Sirvydas buvo tokio pat netolerantiško ir kerštingo 
budo, kaip ir šliupas. Pasitraukęs iš “KbVOs” (po tre
čio LSS. suvažiavimo, 1907 m.), jisai nuėjo redaguoti 
“Vienybę Lietuvninkų”, ir; neilgai trukus aplink šitų 
laikraštį ėmė spiestis įvairus “nepatenkintieji” socialis
tų elementai. Jie bandė įpiršti sųjungiečiams koki tai 
neva “revoliucingesnės” rųšies soėializmų, kopijuodami 
rusus “maksimalistus” (pusiau-anarchistus); bet pasi
sekimo neturėjo, nes tarp jų nebuvo nė vieno kiek dau
giau prasilavinusio žmogaus.

Pažaidęs kiek “maksimalizmu”, Juozas O. Sirvydas 
pasuko į griežtai priešinga piisę — link tautininkų. Da-i 
bar jisai vėl pasidarė šliupo garbintojas — to paties: 
Šliupo, kuris jį' buvo šūlygin'ęs sū gyvate. Jo redaguoja
ma “Vienybė Lietuvninkų” (vėliau pakeitusi savo vardui 
j “Vienybę”) pavirto pikčiausių socializmo priešų -or-Į 
ganu. Joks melas ir demagogija nebuvo jam per žemi; 
kovoje prieš socialistus. Sirvydas, pav. buvo autorius to; 
begėdiško prasimanymo, kad "Naujienos” ar Socialistų: 
Sųjunga skelbę obalsj “Nė cento Lietuvai”.

Bet ta nešvari “Vienybės” redaktoriaus kampanija 
prieš šočialistus nėjo į sevikata nei jam, nei jo reda
guojamam laikraščiui. Laikraštis smuko ir finansinė jo 
padėtis darėsi vis menkesnė. Nepadėjo jam ir tai, kad j 
“geri tautiečiai”, kurie valdė SLA., parūpino “Vieny-j 
bei” $25,000 paskolų iš SLA. iždo. “Vienybės” leidėjai 
buvo priversti pasiduoti į bankrotų ir SLA. paskola pa-: 
liko neatmokėta. Sirvydas tačiau į to negarbingo finalo: 
nelaukė, bet, pamatęs, khd jo “tautiškas darbas” neap-; 
simoka, išvažiavo į Lietūvų ir apsigyveno sodžiuje. Te-: 
nai jam už jo “nuopelnus”, rodos, buvo suteikta šiokia- 
tokia pensijėlė.

Da ir Lietuvoje gyvendamas, jisai vis negalėdavo; 
užmiršti savo ^priešij” Amerikoje ir kartkartėmis pa-: 
rašydavo iš savo užkampio laiškų kuriam nors “tautiš
kam” laikraščiui, dergdamas tai vienus, tai kitus buvu
sius savo opnoentus.

. . . —U______________ — . . į

RROTEStAS PRIEŠ TERORĄ RUSIJOJE

Tarpe žyniesnliįjų sočialištų, kuriuos Šitaip kahkinav 
šovietų valdžia, Sbciųlistiniš Darbininkų Internaciona
las savo proteste paduoda tokius, vardus: social-revoliu- 
cionieriųs Nikolai Muchin, dešinysis es-eras Babin, mo
teris socialdemokrate Dar j a Zeitlin, socialdemokratinės 
jauninto sujungtos narys t Zammel, šdčialdėmokratas 
Raškovski, sbciaMėiiidkrataš Sėt&d JeŽov (nabašninko 
Martovo brdlįš), so'ciaideihbkratė Koiikordia ŽAfcfytfo- 
Va, socialdemokratų jaunimo sąjungos narys Andrei 
Kranichfeld; socialdemokratas rašytojas ir autorius 
daugelio ekonominių mokslo veikalų Fedor čerevanid; 
gruzinų socialdemokratas, buvęs atstovas pirmoje Du
rnoje, Ižidot RAmišvili (daugiau, kaip 70 Rietu am
žiaus).

Badavęs Šituos vardus, Socialistinis Darbininkų In-i 
ternacionalas sako:

“JUes čia padavėm tik kelis pavyzdžius kerštin
gos bolševikų Justicijos. Bėtgėtai žiliomų sodaiis- 

nekalbant jau apie ^pozicinius koiUUhMUs, 
trėįddštUįs ir t. t., kuriuos dabar ištiko nauji perse
kiojimo sihugiai, yra šimtai?
Internacionalas nurodo, kad tai yra “ne revoliuci-* 

jos gynimas, bet šaltai apgalvotas naikinimas kitaip 
manančių žmonių,” if reikalauja, kad butų paleisti po
litiniai kaliniai Rusijoje ir kad būtų grąžintos pilietinės 
teisės Rusijos žmonėms.

Ar komunistai, kurie kviečia socialistus į “bendrų 
frontų”, -šituos Socialistinio Darbininkų Internacionalo 
reikalavimus parems? ' '
f

Apžvalga

naujas Melas ;

TaUtiniilktj ir klerikąltį iaįk-; 
raščiai dAr vis nesiliauja iPela-j 
Vę apie lakūnų Įeit. Feliksų 
Vaitkų. Paskiausias jų 'melas 
yra tas, kad lakūnas pardavi-i 
•nėjus parsivežtus iš Lietuvos 
rankdarbius ir kitokias Lietu
vos žmonių dovanas.

Niekuomet lakūnas itų dovay 
hų nepardavinėjo ir nemanė 
pardavinėti. Jisai jas laiko at
skirame kambaryje ir su Pasi
didžiavimu rodo jas- atsilankan
tiems svečiams. '

.- ,1.^ . _;

remia Partijos
SKALDYTOJUS

Užsispyręs kad ir čia

Bronx distrikte yra 18 kuo
pų su '676 nariais, o “kairia- 
sparniams” pritaria 152;

Richmoi’id —- 3 kuopos su 37 
habiais; “kaitiasparnių” prita
rėjai 7;

Kings — 27 kuopos su 897 
nariais; “kairiaspamių” 196;

'Queens
nariais; ‘

— 9 kuopos su 142 
kairiaspamių” 74.

Taigi viso duokles užsimokė
jusių nArių yra 2,782, o už 
“kairiasparnius” stoja 584.

Kaip gi,, šitokių faktų aki
vaizdoje galima r sakyti, kad 
“senoji gvardija”" skaldo orga
nizacijų? Aišku, kad skaldo 
“kainoji” Wiažiiiha, kuri, patai
kaudama Normano Thomaso 
ambicijoms, atsisakė pasiduoti 
daugumos narių valiai ir įsitei
gė savo atskirų !‘centro 
tetų”. ■ ■ J. ' ' Y;

Bimba ir jo draugai,
remdami šituos partijos ardy
tojus, patys nusimaskuoja. Neš 
pasirodo, kad po '“bendro fron
to” priedanga jie dori sugriau
ti socialistų organizacijų.

komi

ttOliai

Sočialistinis Darbininkų Internacionalas paskelbė 
viešai protestų prieš ipolitinį terorų Sovietų Sųjungoje. 
Internacionalo biuras gavo žinių iš Rusijos, kad tenai 
prasidėjo nauja sotialistų persekiojitoo banga, r 

šimtai, socialdemokratų ir soėial-revoliucionierių,; 
kurie jau buvo atlikę bausmes (vien už tai, kad jie ne
išsižada savo nuomonių), dabar pradėta vėl areštuoti 
įvairiuose miestuose ir distriktuose. Daugelis jų atga
benta, nežinia kodėl, į Maskvg.

Didelis skaičius kalinių, protestuodami prieš šituos 
persekiojimus, paskelbė bado streikų, ir jų badavimas 
kai kuriais atsitikimais tęsėsi po 29, 22 ir net 30 dienų. 
Buvo atsitikimų, kad badavimas pasibaigdavo kalinio, 
mirtim! *

Užsispyręs kad ir čia dar 
faip sudaryti “bendrą frontą” 
•su socialistais, A. B. “Laisvė
je” bando įrodyti, kad “Naujie
nos” neteisingai kritikavusios 
New Yorko šOCiAlIStų “kairįjį 
sparną”, kuris su komunistais 
^flirtuoja. Jisai sakė, kad socia
listų organizaciją Nėw Yorke 
skaldo ne “kaifįas:parniai”, bet 
“senoji gvardija”, ir pataria 
mums pasiskaityti Nor'man 
ThomasO “Socialist Call”, kur 
esą parėikšta, jogėi ‘^kairysis 
sparnas” pačiame New Yorke 
furįs “daugumą”.

Jeigu A. B-ai tikrai rūpėtų 
susitarimas su socialistų orgar 
niZadja, tai jisai nekištų tiek 
daug savo snapą j vidujinius 
tos orgAhizacijds dalykus. Da
bar gi, kada jisai galvą guldo, 
už vieną socialistų partijos 
frakciją, kartu niekindamas kfe 
tą jos frakciją, tai jisai aiškiai 
paroido, kad jisai nori didinti; 
stiMitę tAfpė socialistų. Tai! 
yra ne, draugo, bet priešo lak-j 
lika. J

Antra, jėigu Bimbai ir jd: 
vienminčiams yra taip svarbu* 
sekti, kaip eina! ta ffAkčij'ų ko
va socialistų partijoje, tai jie- 
turėtų prisilaikyti tiesos. Jau 
daug kaitų “Laisvė” skelbė, 
kad Thomaso VAdovaujAimėji; 
“kairiasparniai” New Yorke su- 
dafą partijos d^gtnhą, ir tą 
patį dabar vėl tvirtina A. B. 
O iuo tarpu yra Visai priešin
gai. Balsavimai, įvykusieji zNew 
Yorko socialistų kuopose, aiš
kiai rodo, kad “kairiam jam :Į 
sparnui” pritaria tik Apie penk-į 
ta dslis narių.

-Štai kokias skaitlines paduo-i 
da New Yorko miesto soąiąlis-’ 
tų paitijos rastine apie narių 
skaičių kuopose ir kiėk jų pa
sisakė už atskilėlius “kairia
sparnius”:

MatthattAn distrikte, kur yra 
22 kuopds su 1,030 narių, už 
“kairįjį, sparną” stoja 155; I

BOLšfcViKIšKAŠ DEMOKRA
TIJOS PftIEšAS

UŽ

■*., I

shiiigtoilą, kad nuvertus 
‘ Roosevelt.o valdžią. Rusijos

menševikų ‘revoliucija’ pasi-j 
baigė pilnu buržuazijos lai-; 
nirimu (? — “N.” Red.).; 
Rėikėjo tikros revoliucijos: 
(proletarinės revoliucijos), 
kad nUšitioti kapitalo viešpa
tavimą Rusijoj. O tai tikrai 
revoliucijai vadovavo ne 
menševikai, bet bolševikai- 
komunistai. Vokietijoj ta 

/ dešiniųjų revoliucija pasibai- 
gė pilna laimėjimu kapitalis
tų ir ilgainiui privedė (su 
komunistų pagelba! — '“N.” 

\ Red.) prie pilno laimėjimo 
hitlerininkų. • Austrijoj tas 
pats. Ispanijoj tas $&ts (tie;

> Ispanijoj hitlerininkai dar 
nėra laimėję. “N?’ Red.). 
Ar tokią fevoliticiją Grigai
tis siūlote jr Amerikos dar
bininkams?”
Juokingas klausimas. Rusi

joje; Vokietijoje, Atistrij oje ir 
Ispanijoje reikėjo hUve^sti mo
narchijas it įsteigti respublikas. 
■Bet Amerikoje tai bUVo atlik
ta jau 150 metų atgal! Tai 
kaipgi Grigaitis dabar galėtų 
siūlyti Amėrikoš darbininkams 
daryti tOkią revoliUciją?

Aišku, kad Bimba nęsižiUO 
ką šneka.’

Lietuvių komunistų lyderis 
bando paskirstyti revoliucijas 
į dvi rųšis: į “tikras” ir “ne
tikras”. Rrie “tikrųjų” revoliu
cijų jisai skiria tiktai bolševi
kišką Rusijos perversmą — ir, 
beje, dar tą “revoliuciją”, ku
rią. komunistai turi savo gal
vose (ir kurią jie, tur būt, su 
“bendro fronto” pagelba ban
dys įvykinti ateityje). Visos 
kitos iki šįol buvusios revoliu-j 
ei jos jafti “netikros”.

čia puola j akį tai, kad Bim
ba verčia į vieną krūvą ir de- 
ni‘»kratiiies revoliucijas, kurios 
įvyko po pasaulio karo Rusijo
je, Vokietijoje, Austrijoje ir 
Ispanijoje, ir kontr-revoliuci-* 
nius fašistiškus perversmus, 
kuriuos padare* italų^ Mussolini,! 
vokiečių Hitleris ir austrų Doll-i 
fussas; Vadinasi, kaizerio arba 
caro nuvertimą ir demokratinės 
respublikos įsteigimą jisai lai
ko atokia pat nelaime darbinin
kų klasei, kaip ir fašizmo per

pats. Ispanijčj tas p&ts '(ne;

“N? Red.).

Lietuviškų kbmuništų vadas 
a. b. dar vis pasakoja, kad 
Vokietijoje ir Adsti,'ijojė\paė- 

Viršų reakcija per Socialde
mokratų kaltę, nors visi gerai 
žino, kad Vokietijoje reakcijai 
ėjo į pagelbų komunistai, ku
rie balsuodavo kaf’tu ŠU hltle-’ 
rininkais ir darydavo ginkluo
tus “pučus” prieš demokrati
nes respublikos valdžių; 0 
Austrijoje kont'r-revoliuciių per-į 
Versmų padarė armija ir kleri
kalų milicija, kurių buvo apru-j 
pittęš pinigais ir ginklais Itali-; 
jos Mussolini.

Istorijos faktai Bimbai nieko 
bereiškia. Jisai turi saVo ypa-| 
tingų “revoliucijos receptų” ir 
Visa, kas nėra padaryta pagalį 
tų receptų, jam atrodo bloga. 
Štai kaip jisai išdėsto savo pa-j 
žvalgų į revoliucijų: ’

“Grigaitis sako, kad ne 
tiesa, kad; Europos * socialde
mokratai ėjo reformistiniu 
keliu. Jis sako*: ‘socialdemo
kratai skelbė ne tik refor
mas, bet ir revoliucijų’. Kad 
tas tiesa, girdi, tai parode 
Rusijos, Austrijos ir Vokie- 
tij'Os revoliucijos, kurioins 

.socialdemokratai vadovavę ir 
kurios apsidirbę su carais ir 
kaizeriais. Mės kalbame apie 
proletarinę rėvoliucijų. Yra 
revoliucija ir revoliucija. 
Mussolini irgi skelbė Revo
liucijų ir per revoliucijų ’(? 
— “N.” Rdd.) laimėjo. Hit
leris ir dabar tebekalba apie 
f evoliucijų: Bernai vasarų 
WaĮl Štryto bankieriai buvo 
sugalvoję sumobilizuoti pen
kių šimtų tūkstančių^ vyrų 
armijų ir patraukti į Wa-

Bimba ją giria dėl to, kad ji 
“nušlavė kapitalo viešpgUvimą; 
Rusijbj”. Tai dar hebtitiį did^ 
lis nuopelnas. Rusijoj kapitalo 
jėga juk iŠ viso buvo menka. 
Milžiniška gyventojų dauguma 
(apie 80 %z) — ūkininkai — 
dar tebegyveno priešktipitalisti- 
ne«e, pusiau-feodaiinėse sąly
gose.

Stambių privatinio kapitalo 
įmonių cariškoje Rusijoje bu
vo nedaug, Tr tose pačioje vy
ravo užsienių (belgui anglų, 
fraheužų if 1.1.) kapitalas-. Pa
čios stambiausios įmonės pri
klausė visiškai (kaip, phv. ge- 
ležlnkėliai) arba dalinai (kaip 
PutilOvo dirbtuvės) valdžiai. 
Taigi koks jiu čia butų didėlis 
darbai, cAro Valdžiai sugriuvus, 
“nušluoti” privatihio kapitalo į 
“viešpatavimą”?

Bet Cariškoje Rdsijoje Viėš^! 
patavo he privatinis kapitalas/ 
o valstybinė biurokratija kartu 
su bajorija.

Tą biurokratišką despotizmą 
nuvertė he bolševikai, bet va
sario (1917 m.) rėvoKtaėlja, ku-; 
rioje vadčvaVo demokratinės 
partijos — socialdemokratai ir 
sočial-revoliucibnieriai. -Jų tiks
las buvo sušaukti visuotinu 
balšAvimų išrinktą Steigiamą 
Sėimą ir įsteigti demokratinę 
fespUbiiką; bet karas taip su
trukdė šitas pastangas, kad 
tiksiąs dar nebuvo pasiektas, 
kai bolševikai padarė ginkluo
tą “pučą” it pasigrobė valdžią! 
į savo rankas. Ne darbihinkąi: 
tą “pučą” padare, bet niatrdsAi; 
if kareiviai.
. Paskui bolševikai patys su
šaukė *St. Seimą. Bet kai pasi
rodė, kad socialistai turi dvie
jų trečdalių daugumą seime, 
tai bolševikai ginkluota jėga 
seimą išvaikė . (žadėdami su
šaukti naują Steigiamą Seimą, 
kurio tačiau jie niekuomet ne
sulaukė!) ir įsteigė sovietų 
valdžią ir pasakė, kttd tai “pro
letariato diktatūra”.

Taigi yrą netiesa, ?kad bolše
vikai nušlavė “kapitalo Viešpa
tavimą”. Tik’Umbjė Jie nušlavė 
-darbininku Ir vAWiečių valdžią, 
Sudarytą iš sociAlistinią parti
jų. |

Ta h'ėva “tikfoji” bolševikų 
revoliucija buvo iš tiesų są- 
> ■ - : : ■ • • _____ _______•-

•(apie 80 %z)

čia išlenda yla iš maišo. Ko
munistas Bimba, kuris šaukia 
socialistus į “bendrų frontų” 
neva kovai dėl demokratinių 
laisvių, tikrumoje pasirodo 'esąs 
demokratijos priešas. Jisai ne( 
tik nemato jokios baudos ‘dar-' 
bininkų klasei carizmo Arba Į 
kaizerizmo nuvertimė, bet jisai; 
mano, kad tokia “netikra” rė-į 
Vol i uci j a tiesiog veda darbinin
kus į pragaištį: į kapitalizmo 
jungų, o paskui į fašizmo jun-j 
M- . [

šitaip manyti galį tiktai ig-j 
norantas ir atžagareivis. Jeigu | 
Bimba tiirėtų kiek nuovokos 
bent apie naujosios gadynės 
pasaulio istoriją, tai jisai žino
tų, kad, pavyždžitii, tradicijo
je jau 18-am šimtmetyje įvy
ko vadinama Didžioji Re volių-Į 
ei ja. Ji nebuvo proletarinė, tai-į 
gi, bimbiškai kalbant, -nebuvo; 
“tikra”. Ji dagi pasibaigt ne-; 
laimingai, nes respublika, ku
rių ji buvo įsteigusi, neatsilai
kė: Napoleonas Bonapartas at- 
steige monarchiją.

O betgi ta Franci jos revoliu
cija reiškė vienų stambiausiųjty 
etapų politiniame, ekonominia
me ir šo'čtamiiamė '(I* 
net viso pasaulio) progrese! 
Tik aršiausieji reakciohief iai 
(pav. klerikalai) tų TeVoliučijų! 
niekina. i

Monarchijų griuvimas trijose 
galingose prieškarinėse impe
rijose Rusijos, Vokletljdš 
ir Austro-Vengrijos — bUvo 
tikrai ne menkesnės reikšmės 
istorijos įvykis, kaip fraheuzų 
Liudviko XVI nuvertimas.

SĄMOKSLAS PRIEŠ DARRO
'. ž»0NES • . .

galingose prieškarinėse impe
rijose ■>— Rusijos, Voktetijdš

i

.................    . į |

Dabar pažvelgsime į itą Vie
nintelę “tikrų” revoliucijų, ku
rių Rusijoje padarė bolševikai.

kiek jų ,

f

moksiąs prieš Rusijos darbo 
žmones.-.-.

. SUnMklhfc darbo žmonių val
džią, jie įsteigė diktatūrų, ku
rią jie vadina '“proletarine”. 
Bet toje “profetarinėjė” dikta
tūroje proletarai (beturčiai)' . 
neturi nė tiek teisių,
turi darbininkai kapitalistiško
se šalyse: jie negali tenai nei 
laisvai brganifcuotis, nei teisti 

laikraščius, nei kritikuoti 
didžią. Viską jiems padiktuo
ja valdančioji partija, kurią 
laiko savo kontrolėje mažiukė 
“vadą” klikų su Stalinu prie
šakyje.

Per 18 metų savo viešpata
vimo bolševizmas sutverė mil- 
žmišką valstybinę biurokratijų, 
kuriai šiandie Rusijoje viskas 
pHkiaUsO nė tik valdžia, bet 
it pramonė, prekyba, žeme, ge- 
iėžinkėiiai, laikraščiai ir t. t.

tbklU btfdu, vietoje caro ir 
jo čirfovhikų, dabar Rusijos 
liaudį valdo Stalinas ir jb ko
misarai. Kapitalo šiandie Rusi
joje yra daug daugiau, bet 
daritfhinkų ir Ūkininkų skur
das nėkiek nesUmažėjo, o lais
vės visai neliko.

Bimba dabar nori, kad šitą 
ėziatiškos rųšies despotizmą 
fttikytų saVo idealu Amerikos 
ir kitų Šalių darbinihkai, if Ji- 
Bai reikalauja, kad Socialistai 
Už jį kovotų, ruošdamiesi to
kiai “revoliucijai”, kbkią Leni
nas padarė, Rusijoje! Tai reiš
kia, kad socialistai turi pasi
daryti ^mbksffmnkai 
bininkų kle«4 ir tykoti progos, 
kada jie galės ®u ginklo pagef. 
ba Užkarti savo diktatūrų dar
bo žmonėms.

šitokios propozicijos socialis
tai niekuomet nepriims, neš ji 
yra ne tik Anti-demokratiška ir 
anti-darblninkiška. Ji yfa be
protiška svajonė. Jeigu socia
listai imtų agituoti už tai, kad 
“revoliucinė” mažuma turi pa
vartoti smurtų prįeš daugumos 
valią ir su ginklo pagelba už
dėti tai daugumai savo dikta-"'; 
turą, tai jie paskatintų prie 
smurto tuos, * kurių rankose 
šiandie yra ginklai!

Pritarimas bolševikiškai “re- 
VOlidcijai” butų puikiausia prie
monė paruošti dirvą fašizmui 
Amerikoje.

------- —--------------- ---------------------- - ----------—------------- ;-----------------------------t

MARK TWAiNO sttHetuviho A. Vaivada

Jono Žfckaus KolionS l Dangų

(Tęsinys) /
— Gana, gana, — jis vėl 

rikteli, — mes čia neturime 
laiko pasikalbėjimams. Mes! < 
čia nerokuojame ' miestais.^ 
Klausiu, iš kurio krašto pats! 
esi?

— Nugi, iš Suvalkų. Alsi-: 
prašėu, p'oilas ,kad aiit syk ne
susipratau. Iš Suvalkų.

Bet aš ir vėlei nepataikiau.! 
Ans dar labiau susiraukė, pa- 
mislijo ir sako labai' piktai 
užsirtistijęs: !

— Aš tokios planietos visai 
nežinau. Kas tai yfa, konste
liacija?

Jėzus Marija, ghlvoj'u, kokie 
čia tie žmones danguje. Sa
kai jiems apiė Čikagą, sakai 
jiems apie Suvalkus, o jie, 
nieko nenusivokia. Pasakai 
iš kokio krašto, o tas sekre-j 
torius tai apie planietas, tai: 
pie ’konsfeliacijąs kalbas. O’ 
khs pe*r konsteliacijos, misli-! 
ju? Planieta, tai jau . žinau 
kas yrh, bet konsteliacija —į 
•tai jaū ir man. naujenybe. Ale! 
sušiprasdamas, kad Suvalkai] 
visgi ne konsteliacija, kas to-į 
ji nebūtų, sakau jam, ir 
trdptfčiukų užsirustihęs:

—- Ne pone, Suvalkai 
konstelmcija . Suvalkai 
kraštas, gubernija iš kurios 
paeinu.
. — Čhtbėrnija?

— Taip, guberniją, ar nežL 
liai, ponas, kas gubernijų? 
' O kur ta gubernija?

— Nugi, Lietuvoje, žinoto 
Lietuvą? Čia danguj pas jus

aš1

ne;
tai!

iš Lietu vos yra ŠV. Kazimieras, 
vyskupas ValančIAti^kAs. čia 
ir mano motė tufėtų būti.

• Žinai, Juozai, aš jau ėmiau 
kantrybės netekti . Aš kalbu, 
o jis tik žiuri į manę kaip 
stulpas, išvertęs akis. Re
gis, kad aš jam aiškinu, sa
kau o jis lik laukiasi, krapš
to pakaušį. Ant galo atsisu
ko jis į pagclbininką ir ano 
klatisia — *

— Kur vra LieliYva? Kas 
ta Lietuva? ' '

PageibininkAs tuoj jaifi at
sako —

— žvaigždyno ar žvaigždės 
tdkiii vardu hera.

— žvaigždynas? sakau aš. 
Jaunas vyruk, apie ką pats 
kalbi? Lietuva ne žvaigždy
nas, tai' šalis, kraštas, dabar 
po Rasieja. Šventas Kazimie
ras, ten gyverfo. Tikrai apie 
jį tai tufbut jau girdėjote. 
Liet ii va, įm’nas, noriu pasa
kyti...

— Užteks! suriko sekreto
rius. Pasku'tinį kaftą Mausiu 
iš kur pats esi ?

•—- Ponas, aš jau nebežinai! 
nei ką sakyti. > Jau Viską iš- 
pASAkOjau, ką tik žfrfOj&u, 
įęhd iš 'Suvalkų, iš Lietuvos. 
Et, pasakysiu tiesiai ,estt htfo 
snm..,

Ant tų 
nušvito.

— Ah, 
ni č š Icu r 
Nuo taMSš MhM

žodžių sekretorius

nuo žemes. Dabar 
nors dąsigausime.
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Nepilkite šalto vandens 
j karštą motorą

žiemos metu kiekvienas au
tomobilio vartotojas daugiau 
ar mažiau yra įpylęs j motorą 
alkoholio. Del patogumo ir eko
nomijos stipriam šalty tenka 
dar automobilio priekį žymiai 
pridengti. Su (taip paruoštu au
tomobiliu išvažiavtis ilgesnen 
kelionėn dažnai pasitaiko per
daug užkaitinti motorą. Van
duo užverda ir pradeda garuo
ti. čia nieko pavojingo nėra. 
Reikia sustoti, atvėdinti moto
rą, papildyti nusekusį vandenį, 
nudengti priekį ir po to tęsti 
kelionę. >

Kai kurie žmonės į užvirusį 
motorą nekreipia dėmės ir (tę
sia kelionę. Į trumpą laiką al
koholis beveik visiškai išgaruo
ja, o vanduo žymiai nuseka. 
Tokiame atsitikime pilti šaltą 
vandenį į neatvedintą motorą 
yra pavojinga.

Motorai yra padaryti iš lie
tos geležies (cast iron). šis 
metalas yra pusėtinai trapus. 
Kada motoras yra užkaitęs ir 
vanduo jame nusekęs, tai pi
lant šaltą Vandenį į tokį moto
rą jis gali pertrukti, kaip per- 
truksta įkaitęs stiklas, kuomet 
jį įmetama j šaltą vandenį. To
kių atsitikimų su motorais, ro
dos, nedaug būna, bet visgi ge
riau būti atsargiems. —L;

Ratą fretėžiai yra ’iy- 
irtus palengvinimas

Sniegas žiemds metu yra pa
prastas dalytas. Dažnai pri
sminga tiek daug sniego, kad 
su automobiliu neapsimoka 
bandyti nė iš garažo važiuoti. 
Net ii* tada, kai keliai būna 
prakasti, be ratų retežių ne
verta važiuoti. Automobilis 
klimpsta į visai hegilų sniegą 
ir automobilio savinihkas su
gaišta daigiau laiko, negri va
žiuojant triahiVajum. Tokiai pa
dėčiai esant, ant ratlį reikia 
Užsidėti retėžius. To reikalau
ja ii* įstatymas. Retėžį ant ra
to reikia uždėti užtektinai Kuo
sai, kad jis galėtų Slankioti. 
Taip darant ir retežiai ilgiau 
tveria, ir ratų gurno nešužalo-

Telefoniste išgelbėjo 
keturis nuo nusinuo- 

dijimo dujomis

»

' NAUJIENOS, Chiėagd, IB. <

P. Jahl$iišltaš iš

Su naujais automobi
liais draudžiama grei

tai važiuoti
Desėtkai tūkstančių žmonių 

Amerikoje kas metas perka 
naujus automobilius. Nusipirko 
arba dar nusipirks jų šiemet 
nemažas skaičius lietuvių. Nu
sipirkęs naują automobilį, žmo
gus } ranęja kur >,, n^„ prisegtą 
kortelę su pasarga nevažiuoti 
greitai. Policija ir paprasti pi
liečiai nuolatos išmetinėja au
tomobilių vartotojams, kad jie 
perdaug greitai važiuoja ir dėl 
tos priežasties būna daug ne
laimių. Šis automobilių vartoto
jams išmetinėjimas yra pasi
dūręs lyg ir kokiu papročiu. 
Pirkėjas tat mano, kad auto
mobilių dirbėjai draudžia su 
naujais automobiliais greitai 
važiuoti iš papročio.

Naujų automobilių pirkėjams 
čionai noriu priminti, kad jie 
automobilių dirbėjų įspėjimo 
paklausytų ir su naujais auto
mobiliais greitai nevažiuotų. 
Taip darydami jie žymiai pail
gins automobilių ištvermes. 
Visos naujo motoro ašys ir 
judomos dalys yra ankštai ir 
atsargiai su mikrometrais pri
taikintos. Kai kurios ašys ir 
šiaip svarbios judomos dalys 
taip tampriai Sutaikintos, kad 
tarpeliai alyvai įeiti paliekama 
tik Viena tūkstantinė colio da
lis. Kiekvienam, rodos, gali bū
ti aišku, kad per tokį menką 
tarpelį nedaug alyvos gali iš
sisunkti. kuomet nAujas moto
ras ilgesnį laiką smarkiai pa
varoma, tai į tas ankštai pri
taikintas motoro judomas/dalis 
alyva nepajėgia taip greitai įsi
veržti, idaht jas atvėrimus. Pa
sėkos būna liūdnos:, motoras 
perkaista, jo judomos dalys su
verda ir subyrėja. Tuo budu 
naują motorą galima paversti 
laužu.

Su nauju automobiliu reikia 
bent pirmą tukstahtj mylių -Va
žinėti lėtai. Nąujam motorui, 
be to, reikia vartoti skystą aly
vą. ši taisyklė taip pat tinka 
atremontuotiems motorams. Ka
da motoras jau gerai pavaži
nėtas, jo ankštą! sutaikintos 
dalys prasidėvi, labiau prasi- 
liuosuoja ir palieka didesnius 
tarpus alyvai praeiti. Tuotaet 
jau nebelieka pavojaus motorą*

Anksti šeštadienio rytą Mrs. 
Katherien Adair, 38 metų, 
5537 S. Homan aVenue Svaįg-j 
daina priėjo prie telefono, pa
sakė kad “Sergu, gelbėkite” iri 
apalpo.

Nugirdusį silpną signalą,; 
telefoniste Grace Gallagher,’ 
Henllock stotyje, numerį suse-j 
kė ir skubiai pranešė polici-i 
jai, kad gelbėtų ką tai nuoį 
pavojaus.

įsilaužus į butą, pdlicija ra-j 
do žmoną ir vyrą, Ciiarles 
Adair, 51 m., ir du vaiku, 10 
ir 2 metų, .vos gyVus. Per dide-i 
les pastangas ligoninėje pasi-’ 
sekė visus kefuris atgaivinti.; 
Pasirodė, kad nakties laiku,!

• . įkada visi miegojo, nuo dingos; 
dujos iš pečiaus cm e siurbtis' 
į kambarius ir Visus1 voš ne-! 
nutroškino. Laimė, Mrs. Adair! 
laiku nubudo..

mo pirmininku
•; -t » ' * ’ » K J .

G. Narbutas fin. rašt., Na- 
krošis — iždininku; mirė 
narys Bertattskas.

ROSELAND — Rdselando 
Kiiubtj ir Draugijų Susivieni- 
jiriiAs ^rilodžio 20 d., išsirinko 
1936 mėtų valdybą, , kurion 
įeiiia: P. Jalikauskės — pir
mininkas, šarkauskas* vice- 
pirm.; J. Tdmašauškas -— pk*ot. 
rašt.; A. Narbutas fin. rašt.; 
Nakrošis — ižd.; PupŠis, Ndr- 
ktks ir Lastauskas — iždo glo
bėjai; Klauda ir T. Jhhkaus- 
kas —- maršalkos; Pocius; An- 
rijauškas ir Šarkatiskas — 
ttuštisai; J. Tamašauskas — 
kot.; Gumiliauskas -— “Nau
jienų” atstovas, Liutkevičia ir 
Lastauskas — knygų peržiūrė
jimo komisija. / •

Sunkiai išrinkta, valdyba
Sunkiai buvo išrinkti pirmi

ninką ir finansų raštininką- 
Nors dauguma narių nedirba, 
bet apsiimti į valdybą net už 
algą nenori, nes, sako, kad 
dėl menko dalykėlio nariai 
jiems išmetinėja.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
mirė narys K. Bertauskas ir 
kad jam išmokėta pomirtinė. 
Išdavus raportą apie Namo 
bendrovę ir jos lotus, nariai 
nutarė proporcionliai prisidėti 
prie užmokėjimo taksų Už lo
tus, jeigu ii* kitos organizaci
jos prisidės.

Kadangi buVoz šalta ir susi
rinkimas užsitęsė dėl riiikimų,! 
tai kiti reikalai buvo atidėti; 
metiniam susirinkimui.
j e, buvo panaikintos baus-j 
mės už susirinkimų nelanky-; 
mą. Norespondentas.

- Rdselando

NORĖJO PARDUOTI
SUNŲ- Už $1,000 , t ••

LIETUVIU KEISTUČIO pašelpos 
Kliubo valdyba 1935 , metų: F. Ją- 
kavičia pirm., 2638 40 St.; W.
Buishas pirm, pagelb., 6818 So. 
Ashland Avė.; S. Narais nut. rašt. 
4353 S. Talrnan Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Ąve.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 S. 

' Albany Avė.; ' B. Rūdgalviutė.
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K, Warnis kasierius, 3888 So. 
Ked^ie Avė.; J. ŽUris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Bendokaitis ko
respondentas, 3116 S. Halsted St. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

nų mėnesi kas pirmų sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W. 
43 St., nariais priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl Įsirašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago, III.

r . . \ '
, ■■■■■ y  m;,..... ■■■*- ■»—- —■■■—

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu- 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pinu, pagelb., ‘ Adolph Kaulakis, 
hut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond Š(„ Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St.. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčųs, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakare.

Komisija: Paul J. Petraitis. 8131 
S. Emerald Avė.. A, Saldukas, 
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani* 
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mą vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4585 South 
Rockwel ISt (

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKĄ DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
mh Pirm. C. Stencel, 2589 West 
43rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskųs, 8218 So. Limo 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
IU.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racihe Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So.-Morgan St.. Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 £. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Slidžia 
F. Aušra, 3489 So. Artešian Avė.. 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgai! Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wemis, 6804 So.. Perry Avenue. 
Chicago. IU.

Maršarka Ig. Tamašauskas, 822 
W/ 19 St.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną 

pirma nedėldienį 1:80 vai. po pietų. 
1900 So. Union Avė.

LIETUVIŲ ŽĄGAEIEČIŲ KLIUBO 
valdyba. 1985 metams: P, Ariaus* , 
kas pirm., 656 Belden Avė.. A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., Jonu Pddnskas 
nut. rašt.. . 7125 S. Washt«naw 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. .46 PI.. A RamašausMen® 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Franęiška Dvilųitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. į? PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
gldbėjai.
Susirinkimai yra laikomi kaš m5- 

nuo trečia nedėldienį 1 vai.. po- piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

./

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Negaudami atlygini
mo 1,060 mete 
’ WPA darbus

Beveik tūkstantis WPA dar
bininkų., Quincy, IJL, mete 
darbus, kai per dvi savaites 
jie negavo atlygintam.

šitiems vagiliams 
degtinė nėra lygi 

degtinei
Policija ieško dviejų vagilių, 

kurie nenori gerti bet kokias 
degtinės, bet renkasi tik pačią 
geriausią. Jiedu Užpuolę iš- 
vežiotoją, Kazimierą Tomlin, 
4579 North Moody avenue; su
lindo į jo troką ir, pasivertę, 
pėinė penkias dėžes geriau
sios degtinės, o dvyliką kitų 
paliko.

Įkalino pilietį už 
pašalpos ėmimą

Mičhael Hackett, 55 metų, 
kuris gyveno bedarbių stotyje, 
220 South Morgan Street, bu
vo nuteistas metams kalėjiario 
už “neteisėtą pašalpos eisi
mą”. Ppiicija patyrė, kad jis 
turėjo $1,100 Continental baii- 
ko bonų. Iš kur jis gavo bo
nus, ilackett atsisakė pasa
kyti. J

t Hardt and baby
CHICAGO.— Edward Hardt, 

nebylis, kuris norėjo parduoti 
savo sūnų (ant kelių) už $1000, 
kad galėtų nusipirkti maisto ir 
aprūpinti drabužiais žmoną ir 
kitą sūnų.

V eteranų organizaci- 
ja rengia Naujų Me

tų sutiktuves
/ « ■ • ________________ j

Roy W. Nelson ’Post, Vete
ranė 6f Foreigh Wnrs ir: 
SoUth l^ark Post, Veteranė of. 
Forėign Warš, veteranų or-; 
ganizacijos, kurios turi nema
žą -skaičių lietuvių narių, ren- 
giĄ' Naujų Metų sutiktuves 
Rdžbna’s ballroomyje, 7938 
Š. Halsted Street.

Kėipo svečiai į parengimą 
atsilankys W. Linkus, 705 So. 
Halsted Street, ir J. Welps, 
4623 S. Marslifield avenue. 
Nors svarbiausi vakaro pro- 
gHmo dalys yra kabaretas ir 
šokiai, vienok susirinkusiems 
bus kalbama ir apie bonų 
klausimą, kuriuo veteranai 
yra gyvai suinteresuoti.

Vakaras prasidės 9 vai.
R. G. Mangold.

Chicago turinti
3,575,700 gyventojų
Miešto knygyno prižiūrėto

jas Frederick Rex skelbia, kat 
sausio 1-mą dieną Ghcagos gy
ventojų skaičius sieks $3,575,- 
700, arba apie 45,000 daugiau^ 
negu i930 metais.

Mirė širdies liga važiuo 
. damas gatviakariu

Važiuodamas Racinc avejiue 
gatviakariu, ties Harrison 
gatve mirė Harry Hapanavič, 
60 metų, 786 Mihvaukec avė. 
Priežastis buvusi širdies liga.Sudegė Kershaw mo- 

kykla Englewoode
Naictics.Uįku, iš šeštadienio 

į sekmadienį, sudegė didelė 
vieša mokykla, Kershaw 
school, ties 6431 S. Union avė. 
Koptos penkios gaisrininkų ko- 
mamtos buvo suvažiavusios su 

sužaloti ir greičiau važiuojant, gaisru kovoti, bįt liepsnų , ne- 
Tuomet jau reikia ir tirštesnę pajėgė suvaldyti. Nuostojiai, 
alyvą vartoti, nes tirštesnė aly- $25,000. Sunaikintas visas Nuostoliai.,$40X100. Trys gaiš- 

■L; mokyklos vidus. riiunkai huvo sužeisti.va yra geresnis tepalas, j

J- „v, 
X*’*

TARP MUSU

Kur Eisite Sulaukti 
. Naujų Metų?

Štai keletas vietų, kuriose bus 
specialės “Pdtfės” Naujiems 

Metams patikti.

Mrs. Mitch&l Tavčrn, 2038 
W. North Avę. Muzika ir už
kandžiai veltui.

■ ' 'TV į V -• ■ •

Juozas ir Prudepcija Račiū
nai, Auditorium Tavern, 3137 
Sd. Halsted St. Muzika ir už
kandžiai veltui.

Va V ~~-r-----tT
G. n. B i^id^ Paladis e Ta 

vern, 2710 W. ,59th St. Muži
ką ir užkandžiai veltui.

Gaisras išmetė 26 i 
gatvę

■ špštadięnj rtitiritifariic name 
ties J2628 Mihvaukee avenue, 
Wo gaisras, kuris išmetė į 
gatvę 26 gyventojus. Sude
gė keli butai ir krautuvės.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm,, 3§41 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claibom Avė.; Mykolus Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
Avė; Base Bali manedžeris Bruno 
Roger.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

ketvergų, 2038 North Avė., kliub- 
houzėi, 8 vai. vakare.

S. L. A. 129 KUOPOS valdyba 1935 
m. Frank M. Valaitis pirm., 1828 
Canalport Avė.: Geo. M. Chernaus- 
kas, vice-pirm., 7021 So. Stony 
Island Avė., Tel. Dorchester 8403; 
Batutis, nutarimu rašt., 2627 Gla- 
dys Avė., Van Buren 7361; W. 
Pankauskas, turtu rašt.,, 5235 Su. 
Ellis Avė.; B. žolinas, iždininkas. 
2931 S. Emerald Avė., Victory 
5785; Iždo globėjai: Pranas S. čiu- 
kauskas, 1832 Loomis St., K. Ka- 
zanauckas, o730 Broadway, J. 
Kanapka, 5530 S. Emerald Avė.; 
Organizatorius Juozas Bartulis. 
a.343 Avers Avė., Crawford 6907; 
Korespondentas Mykolas Tanane- 
čia, 670 W. 18 St.; Dr. kvotėjas, 
A. Yuška, 2422 W. Marquette Rd.;

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirnth-pag., 3118 W. 44 St.. tel 
Virgįnia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt.. 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272,; J.Naudžiunas.. 
fin, rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 48 St.; J. Jęsiunas 
kasos globėjus. 2440 W. 39 St.; 
H. Gramonti'enė, kasierius, 4585 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas. daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va
lavičių, Maršarka (Bondsmanai);, 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas. 4038 Archer Ąve., tel 
Lafayette 6719; Politiško Skyriau

John Pocius Tavern, 3313 S; 
Halsted St. . JMuzika ir keptas 
briedis veltui.

J. Janeliunas, Auditorium 
Recreation Center, 3133 South 
Halsted St. Muzika, užkan
džiai ir programas.

Bireli's Tauerių A. J. B er
zins kas, 2555 W. 63-rd, Street. 
Geri užkandžiai, skanus 
mai.

Jokubas Maskoliūnas 
W. 35th St. Tykiausia 
Bridgeporte.

gėri

817 
vieta

JURGIS VIKSVA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 27 dienų, 2:30 valan
dų. po pietų 1935 m., sulaukęs 
58 metų amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskr., Vabalninku 
parapijoj, Akmenės vienkiemy.

Paliko dideliame nuliūdime 
Moterį ’ Petronėlę po tėvais Zi- 
kutę, 1 dukterį, 2 sūnūs, Lie
tuvoj broli ir 3 seseris ir daug 
kitu giminiu.

Kūnas pašarvotas ..randasi 
6847 Arkansas Avė., Ham- 
mėnd, Ind.

Laidotuvės ivyks antradieni 
gruodžio 31 diena, 10 vai. ry
to iš namų i Tautiškas ka
pines. ... >

Visi a. a. Jurgio Viksvos gi
minės, draugai ir pažystami 

. esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekųme.
Moteris ,Duktę, Sunai 
ir Giminės.Jos. Rūta Tavern, 3267 So 

Halsted S t. Bus visi Pasvalie
čiai ir Tyškiečiai.

Geo įJokubonis Tavern, 35th 
ir Morgan. Užkandžių ir ge
ringų užteks visiems.

I NBA.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

P. CONRAD j 
STUDIO 420W.63rdSt

Englevrood 5883-5840 
Dar gražiau, moderniš-j 

kiau įrengta.

■ W-

i' ■ y

■ - **

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė*

Tel. Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
. 5 tonai ar daugiau $7..3O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

PARENGIMAI
GRUODŽIO 31—Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo Rengiamos 

Naujų Metų Sutiktuvės, Gramonto svetainėje. Įžanga 50c.
GRUODŽIO 31—Chicag'os Lietuvių Vyrų Choro . Rengiamos — 

Naujų Metų Sutiktuvės, Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
j Street, įžanga—50c.

GRUODŽIO 31—“Naujos Gadynes” Choro Rengiamos Naujų 
Metų Sutiktuves', Chicagos Lietuvių Auditorijoje.

SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj, 
1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga— 
25c., ir prizai laimingiesiems;’* '

SAUSIO 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžia 4 vai. pp.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados SpOrttniųkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbutyj, Stony Island 
<& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą,

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA > 
RUSTĮCANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaniah Univer- 
sity Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras C. S. P. S. svetai
nėje, 1126 W. 18th Street. Pelnas —įsteigiftnii stipen
dijų fondo.

,r-\
■ I Ififa

EDERALoAVlNGS 
AN» toAN AiSOClATION 

OF CHICAGO 
Skolinant Pinigus ant Pirmų 

Morgičių.
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. Government Įstaigoj, 
F. S. and L. Ina. Corp. apdrausta kiekvienos ypatog iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje išmokėjom <%•

2324 S. Leavitt St Tel Ganai 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
......... . . ........ ‘ ■ —..... ' ' ~

GARFIELD PARK LIETUVIU VY
RU ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medaljnskas. pirm., 288 So. 
Central Avė.; J. Garadauskhs, 
pim.* pag.. 3812 W. Monroe St.;

' M. Medalinskas, nut. rašt.. 283 
So.' Central Avei; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.;, M. 
Kaziunas, ižd.. 3508 Gundersin Avė., 
Berwyn, 111.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bojai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas. r .
Susirinkimai atsibuna kožną ant

ra nedėldienį — Lawler Hali, 8929 
W. Madįson St.. 1 vai. po i pfetu*

■ ............ . '.n.. ,.i,;

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Vaiskia pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton Lųngevicz, nut. rašt., 1814 
Wabųnsia Ąve-t Itel. Humboldt 
3Ž54, Stanley Duneckis, fin. rašt. 
A. ŽUlius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka. (

NATHAN 
KANTER

JURGIS DINAPAS
■ ■ i

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 27 dienų. 9:18 vųlan- 
dų vakare 1935 m., sulaukęs 
42 metu amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

seseris ir gimines Amerikoj; 
Lietuvoje senus tėvelius ir gi
mines. x

Kūnas pašarvotas randasi 
A. Masalskio koplyčioje, 3307 
Lituanica avenue.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
gruodžio 31 diena, 1 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Jurgio Dinapo gi
minės,, draugai ir pažystami 

. esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.
, Nuliūdę liekųme,

Seserys ir Gimines.
Patarnųuja laidotuvių direk

torius A. Masalskis. Telefo
nas Boulevard 4139.

>

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky

- Bourbon 
ir

Lietuviškos 
Degtinis

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St

TeL YAKDS 0803



Pirmadienis,NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS
COAL

Klaidų Atitaisymas

RADIOAbraham Green

1900 s,

CLASSIFIEDADS

keturi

Vaikai

For Rent

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI
Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra mr ' r* • i t » *r> i . ' _ • _Irrnvin

Chicago, III

Jie niekaip negali išmislyti ko 
dėl jis kaip laikrodis alpsta

$5.75 
6100 
4.75 

l ton

Pasimirė troko su 
važmėtas lietuvis 

Jurgis Dinapas
rytoj reikalaus by 

los persvarstymo

Imą valandą po pietų 
palaidotas Tautiškose

Laįdotuves prasidės

Business Service 
Biznio Patarnavimas

jei Santa 
neatneš, 

musų te-

Klausosi “N au jienų 
Radio Programos

Pateko/po automobilio ratais ei- 
■ damas skersai gatvę 'iš už 

gatviakario .

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

[vyks antradienį rytą
maldų Nekalto 
bažnyčioje kūnas bus pakas 
tas šv.Kazimiero kapinėse. ;

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės • 
Pasveikinimai, etc.

Stebėtinas Ed. Zuba 
bavičius-policijai di 

delis galvosūkis

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

AUKŠČIAUSI CASH mokėsim už 
vartotus bite kurio bizniaus - Storu 
fikčefius. Pašaukit HAYmarket 8827.

Po pa- 
Prasidėjimo

RENDON pigiai išdirbtas per ii 
gus metus saliunas, su visais itai 
symais ir flatas, su turkiška ir ru 
siška pirtis. 3318 S. Morgan St.

Staniulis 
Ą. Klevinckas ir du- 
— Plaučiunas. Drau-

Rengia vakarėlį Neffo svetainėj 
bendrai su Socialistų Kuopa

80.5 Wėst 35tli Place. 
jam buvo nulaužta 

sužalotos kitos kūno

REAL ESTATE FOR EKCHANGE 
. ... Išsimaino Namai jr Ūkės___♦..

T fi M Y K I T

mėt mainyti, rašykit 

ir t. t arba

UNIVERSAL STORA GĘ
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furnitūra and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

PARDAVIMUI Tavem 7021 Stony 
Isląnd Avenue.

TeL Dorchester 3403 .

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

TAVERN parduosiu arba mainy
siu i lota ar cottage. Geidžiama 
South SidėJ, Mrs. S. Widick, 3353 
W ,38 St.. Chicago.

Pirmadienį gr. 23, “Naujie
nų” No. 301 tilpo aprašymas 
apie Draugystę Susivienijimo 
Lietuvių Brolių ir Seserų. Vie
ton naujos valdybos toje žinio
je buvo patalpinta senoji. Į 
naują valdybą išrinkti yra: 
vice-prezidentas A. Zalagėnas; 
korespondentas 
teisėjas — 
rų sargas 
gystėš sukaktuves btivo 25 me 
tų, o ne 20.

Dr-jos korespondenas — 
P. P. Lapenis.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant- mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. ' Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
dšmainom nekilnojamas savastis.

- Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

, ■ Hemlock 0800

Paliuosavo uždary 
to banko direkto
rius nuo sumo
kėjimo miliono

Sudegė uždegusi lovų 
cigaretu

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis) ,

Policija ir psichopatįnės ligo
ninės ekspertai suka galvas dėl 
stebėtino lietuvio Edvardo Zu- 
bavičiaus, 35, 520 South Lawn- 
dale avenue, v kuris pasižymi 
vienu nepaprastu gabumu.

Pasirodo, kad Zubavičius yra 
tokįs tipas, kurį laiks nuo laiko 
policija turi pakviesti pas save 
svečiuosna. Tai jis gatvėje 
alasą kelia tai bando per stik
lines duris įeiti į uždarytus sa- 
liunus.

Waitches bylos svastymas 
buvo triukšmingas tuo atžvil
giu, kad J. J. Bagdonas ir kiti 
asmenys bandė papirkti džh> 
rę, prieš kurią ėjo advokato 
byla teisėjo Normoyle bamba- 
ryje. Kai pastangos* papirkti 
džiurininkus iškilo aikštnė, tai 
prie pabaigos einantį nagrinėji
mą Normoyle panaikino, Bag
doną ir kitus areštavo. N. Ra
dis, vienas iš suokalbio dalyvių 
Waitches byloje liudijo valsti
jos naudai. . į

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles •.

Laisvėje po $10,000 kaucija 
nuteistas 1—-5 metams kalė 
jinio

rija, Jonas, Sabina ir Eleanor, 
džiaugėsi. Bet Naujų Mėtų 
tėvas nesulaukė, šeštadienį 
jis mirė.

Rutkauskas gyveno adresu, 
11736 S. LaSnlle Street.

Superior teisėjo McKinlay 
džiurė pereitos savaitės pabai
goje paliuosavo 15 Northsides 
Home Bank and Trtfst Com- 
pany direktorių nuo sumokėji
mo vieno miliono dolerių no
tos, kurią jie pasirašė.

Tarp tų direktorių buvo ap
skričio teisėjas Edmurid Ja- 
recki, W. A. Wieboldt, Wie^ 
boldt & Co.> steigėjas, ir dau
gelis kitų žymių lenkų.

Kai 1932 m. Home Bank 
(žinomas vardu United Ame
rican Trust and Savings Bank) 
užsidarė, tai National Bank of 
the Republic pareikalavo iš di
rektorių tą jai pasirašytą notą 
atmokėti. Bankas išėmė džiodž 
mentą prieš direktorius, bet 
McKinley džiurė tą džiodžmen-

Abraham Greenburg
CHICAGO 
burg, ICO metų sulaukęs ’ chi- 
cagietis, kuris' geria, ruko, 
kramto tabakį ir sako, jaučia
si’ “sveikas kaip ridikas”.

TAVERN IR LUNCH ROOM, 
augštos rūšies ant State Highway, 
priešais didelė, krautuvė. Puikiai 
įrengtas. Restaurantas • apmoka ly- 
sa . Partneriai nsutinka.

8201 S. Chicago Avė.

Kviečia visus į Vyry 
Choro Naujy Mėty 

sutiktuves

Skubiai slenka senieji metai 
ir skubiai artinasi Nauji Metai 
Taigi, tam tradiciniam Naujų 
Metų sutikimui Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras rengia šei
mynišką- vakarėlį bendrai su 
Lietuvių Socialistų Centraline 
kuopa. Sykiu rengiamas ir 
pagerbimas Tado Blindos artis
tų, kurie su’ tokiu pasišventi
mu suvaidino to svieto lygintojo 
veikalą.

Naujų Metų sutikimo vaka
rėlis įvyks antradienį, gruodžio 
31 dieną, Neffo svetainėje, 2435 
S. Leavitt St. Įžanga tiktai 50 
centų ypatai ir už tai bus duo
dami užkandžiai.

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras, kuris susideda iš senų ve
teranų pažangaus judėjimo ir 
Lietuvių Socialistų Centraline 
kp., kuri tiek yra darbavusi 
lietuvių darbininkiškame ir kuL

Nauja dainininkė J 
Juraitis “Naujienų” 

programe

TAVERN pardavimui. Naujos 
mados įrengimai, South-West kam
pas 63-čios gatvės ir Kedzie. Par
duodu. nes turim kita bizni.

Rytojaus “Naujienų” rytinia 
me programe iš WCBD dairiuos 
jauna. dainininkė* Josephine Ju
raitis, p'os Steponavičienės mo
kinė. Tai bus, p. Juraitis de
biutas, nes ji, berods, niekur 
publikoje ar per radio nėra dai
navusi. Sakoma, turinti gražų 
ir gerą balsą.

“Naujienų” rytiniai progra 
mai yrą duodami kas antradie
nis, ketvirtadienis ir šeštadienis 
9:30 ryto iš WCBD, 1080 kč.

Martha Washington ligoni-' 
nėję mirė 42 metų lietuvis Jur 
gis Dinapas, kuris lapkričio 
antrą dieną buvo sunkiai su
važinėtas Interstate Transport 
troko. Lietuvis pakliuvo po 
automobiliu ties 12-tos ir Wa- 
bash kampo, kai bandė eiti 
skerai gatvę išlindęs iš už už
pakalio stovinčio gatviakario.

Troką valdė vienas John Spa : 
tafora, 1013 Sedgewick Street.

Dinapas gyveno Bridgeporte, 
adresu 
Nelaimėje 
koja ir 
dalys.

Rytoj 
jis bus 
kapinėse 
iš A. Masalskio koplyčios, 3308 
Lituanica avenue..

GARĮ IND. — Vargu rasis 
kas nors' įdomesnio namuose 
už tą, ką šiandien murns’teį- 
kio radio oro bangomis. #

Mes Klausomės su įdomumu 
įvairių, tautų muzikos, dainos 
ir pranešimų, bet girdėti visą 
tai savo kalba ir sayųjų tau-

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimu. 25 metai patylimo — 
Blekorius ir;Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street

, Tel. Boulevard 0250

Adv. Julius P. Waitches, ku
ris šeštadienį, gr. 21, buvo ne
teistas atsėdėti nuo 1 iki 5 me
tų lalėjime už suklastavimą 
Kelly $150,000 testamento, šian
dien teisėjui Lupę įteiks bylos 
persvarstymo reikalavyną. ę

Paskyręs Waitchiui kalėjimo 
bausmę, teisėjas Lupę, krimina
liame teisme, taipgi nustatė 
dieną, gruodžio 31 d., įteikimui 
naujo svarstymo reikalavimo. 
Persvarstymas bus suteiktas 
tik jei teisėjas duos, tam su
tikimą ir reikalavimo neatmes. 
Jei atmęs, tai tada Waitches 
turės pradėti terminą.

Adv. Wąitčhes buvo suimtas 
su penkiais kitais lietuviais da
lyvavusiais Kelly turtų skanda
le, J. J. Bagdonu, Butmaniene, 
N. , Radžiu, kun. galink ir J. 
Dailide. Visi jie vienoje ar 
kitoje rolėje figūravo daryme, 
klastingo testamento, kuriame 
pasiskirstė sau $150,000 Kelly 
—elgetos-turtuolio paliktą tur-

turiniame judėjime, užkviečia 
visus savo draugus rėmėjus ir 
pritarėjus atsilankyti į šį Nau
jų Metų sutikimo vakarėlį, ka
me sulauksime išmušant- tą 
valandą linksmai paspausime 
viens kitam raukas, linkėdami 
vieni, kitiems, kad ir dar visi 
linksmai sulauktume ir sekau- 
•ių Naujų Metų.

Nors mi;jų gyvenimo šviesa 
kasdien darosi tamsesnė, tikiuo
si, kad skaitlingai susirinksime 
ir draugiškai ir linksmai sutik
sime 1936 Naujus Metus, Neffo 
svetainėje, 243, S. Leavitt St. 
kaip 7 :Ž0 vai. vakare.—X. š.

Dėkoja pp. Augusti 
• nams

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara?.kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet. .

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

PAIEŠKOJIMAS NR. 75.
Lietuvos Konsulatas Chicagoje pa

ieško ši asmenį:
Aleksandras Juozapaitis, sūnūs 

Mykolo. Vadinosi Amerikoje Alex 
Joseph. Kllės iš Kundročiu km., 
Pakruojo vttl.»< Šiaulių apskr . ?

Lietuvos Konsulatas Chicagoje, 
100 E. Bellevue Place, 

Superior 5619

ANGLIS ANGLIS AbtGLIS
Tropicair Anglis — geras pa

vaduotojas dėl Pocahontas. f _ 
šilumOs. Mažai pelenu. Teisin 
gal nusvertos „ 
$6.00; Mine hm 
$4.'75.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusu stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visoki blėkorystės 
darbe.

8216 So. Halsted Street
Tel. VICtory 4965.

Direktoriai aiškino, kad no
ta tai buvusi “bereikšmis for 
mąliškumas”.

BRIDGEPORT — Kalėdų 
šventes proga PP'. Augustinai, 
gyvenantys 656 W. 35th st., 
buvo surciigę labai šaunų po
kylį, .-kur be kitų atsilankiusių 
buvo ir jų s tinai,. žentas ir 
marti.; , ■ e- ■ •, ■

Linksmus buvo tas šusėji- 
mėlis. Prie taip gausiai ap
dėtų stalų valgiais ir gėri
mais, laikas prabėgo kaip be
matant. >

Todėl, už suteiktą man pro
gą esu dėkingas ir reiškiu 
jums, pp. Augustinai, širdin, 
gą ačių: M. C e plius kis.

Velionis palįko žmoną, dūk- 
_* ’ ’ - 3. Laidotuves

kurias tvarkys Į, F. Eudeikis,

Bosses Woif t
Hire People with 
Halitosis ( b°eath) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
fTith the best to choose from thesė days, em- 
ployers favor the peraon who ia most attrae- 
uve. ln buslneea Life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults. ' -

Unfortunately everybody ouffem froni thie 
offensive condition at some tlme or other— 
many mote regularty than they thi-.k. Fermen- 
tation of food partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odqrs.

The quiėk, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 

į every morning and everv night.
Listerine halts fermentation, a major cause 

of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
Mli not offend others.

If you value your job and your frlends, ūse 
Listerine, the sale antiseptic, regulariy. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
1 halitosis with USTERINE

45 metų moteriškė, Dėlla 
McGlennan, 1139 N. Wells st„ 
sudegė, kai eidama gulti i su 
cigaretu ji užmigo, o nuo ci
garetę užsidegė lova.

BRIGHTON — šeštadienį po 
pietų Cook apskričio ligoninė
je. mirė 50 metų Brightonpar. 
kietis, Antanas Perveneckas, 
4618 S. Fair^lįd<|Avęnue. Su
sirgęs apie 2-§į<ėttt atgal, ve
lionis didžiuril^į laiko gydėsi 
namie, bet, pereitą rugsėjo mė
nesį buvo išvežtas Cook aps
kričio ligoninėn, kur išgulėjo 
iki mirties. Jis sirgo širdies

CHICAGIETIS, SULAU 
KĘS 100 METŲ

Bet vos spėja gerieji ChicR 
got tvarkos prižiūrėtojai ant 
Zubavičiaus uždėti rankas, tai 
jis tuč tuojaus ima ir išvirsta. 
Apalpsta, apmiršta, ir nežiū
rint kiek- jį tampo, po nosia 
įmoniją kiša ir šaltu vandeni;? 
pila, Zubavičius nei (krust.

Kai Zubavičių areštavo lap
kričio 11 d., už triušmavimų, tai 
pametė sąmonę net trim die
noms. O kai jį nutempė teis
man, tai teisėjas susimylėjo. 
Ką, čia, sako, ligonį kritėjiman 
grūsti, ir jį paleido.

Aną dieną Žubavičiūs bandė 
įsilaužti į alinę ties 3554 South- 
port avenue. Ir, vėl, Zubavi- 
čius tik rankas aukštyn, pltfmp 
ant žemės ir “negyvas”. šį 
kartą jį nuvėžė psichopatinėn 
ligoninėn, kur jis dar ir dabar 
tebėra “negyvas”. ;

Savo laiku Zubavičius sėdėjo 
San Quentin kalėjime, Califor- 
nijoje, ir vietinė policija mano, 
kad ten jis išsiliuosavo ir nau
doja savo gudrybę teisėjų sim
patijos įgijimui.

taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš 
kais antgalviais.

REIKIA 10 kučerių — “beef bo- 
ners”. AtsišaUlęit 2029 Greenshaw 
St, užpakalyj, .i

Sirgęs per 2 metu 
mirė Antanas 

Pervenckas

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikia > *

PARDAVĖJAS dėl geros ir 25 
metų beno priekybosubiznio. Ciga
retei, ir cigarai., Tiesiogini parda
vėjai dėl išdirbtų prekių. Degtinės ir 
vynas . Tinkamam asmeniui avan
sas. Sąm Cassel, 1423 S. Halsted 
St/ Canal 8825.

Antano , Rutkausko 
maži vaikučiai nenorėjo daug 
nuo Santa Claus. Jie nenorė
jo nei lėlių, nei kitokių žais-

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run $5.75
Lump. Egg ąr Nut -------------- 6.00
Screeriings ......................---------- 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
Į kaip 2 Totus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

PASIRENDUOJA atdaras tavem. 
Biznis su pragyvenimo kambąriais 
už pigia renda. Kreipkitės i 
“Naujienas”, Box 273. 1739 So.
Halsted St

Santa Claus” išpil 
de prašymą, bet 

neilgam

tiečių pranešimus yra - nepa
lyginamai daug didesnis ma- 
lonumas. '

Už tai esame didžiai dė
kingi “Naujienoms” už suteik
tą mums galimybę girdėti jų 
puikius programus, naujau
sias žinias ir pranešimus apie 
musų tautiečių (biznį, teikiama 
iš stoties WCBD.

J. A. Grdkeij.

Bet Kalėdoms artinantis jie 
parašė laiškutį svo tėvui, ku
ris gulėjo apskričio ligoninė
je sunkiai susirgęs, 
rašė:
< “Mes ‘neketinam*
Claus mums nieko 
nes tik norime, kad 
lis pasveiktų ir grįžtų namo”.

Tas labai sujaudino tėvą, ir 
bežiūrint* kad daktarai buvo 
nustoję vilties, jis ėmė eiti ge
ryn. Kalėdoms jautėsi visai'torį ir du sunūs 
gerai, o jo keturi vaikai, Ma- ]

_______ Automobiles ______
NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhaūling. body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, virŠai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kai
• 2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

Kas turite nuosavybe, nams. ūke. 
lota, dideli ar maža, bite kur Jung
tinėse Valstijcse, Kanadoj ar Lie
tuvoj ir noretui “1 * _ L“
ir prisėskit pilnas informacijas, kai
na, nąorgičiųs, rendą 
kreipkitėą asmeniškai.

Taipgi skolinam pinigus. Parduo
dam ir mainom morgičius. vekselius 
(notąs), kontraktus, bonus ir viso
kius biznius.

Mainom ir tokius namus, ukius. 
automobilius, lotus, kuriu morgičiai 
baigiasi arba pasibaigė arba tik dali 
reikia numokėti.

Turime apdraudos departmenta.
J. NAMON & CO.

Lietuvių ištaiga nuo 1919 
6755 S. WESTERN AVENUE

Chicago. I1L H. & A.

COAL
HIGH GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL 
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ........ ....................
Lump, Egg or Nut ...........
Screenings ...........  ......

Dirėct. from the Mine. • 
minimum.. , 

CalLDay or Night 
. KEDZIE 3882.

P urniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sirikom. Taipgi štoro fikčerius dėl 

bite kurio biznio Įskaitant svarstyk
les.- registeritte if ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus Pirm negu pirksite kitur.

S. Ex SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

CALumt 5269

Personai , 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! Magdelerios Besnavi- 
čienes. Pirmiau gyveno West 
Virginia .Bok 4, dabar nežinau kur 
ji gyvena. Prašau atsilietpi, tyriu 
svarbu reikalą jums pranešti. Tie 
kurie žinote kut ji gyvena, malo
nėkite pranešti jos adresų, už tai 
tariu ačiū.

PETĘR BLAšKAUSKAS 
4426 S. Hertnitage Avė. Chicago, III.

Help Wąnted—Feniale 
Darbininkių reikia

MERGINA abelnam namų darbui. 
Gyventi vietoje. Maža šeimyna. 
Tikrai geri namai. Seskind, 1444 S. 
Kolin Avė. / - >

Daug

Lump ar egg
- $5.75; Stoker

NORTHERN COAL CO.
Merrimac 2524




