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Kongresui pasiūlyta konstitucijos pataisa, 
kuri leistų kongresui kontroliuoti 

industriją ir agrikultūrą
WASHINGTON, sausio 8* — 

Republikonas atstovas Marcan- 
tonio iš New Yorko pasiūlė kon
gresui priimti pataisą prie kon
stitucijos, kuri leistų kongresui 
kontroliuoti jvisą šalies indust
riją ir agrikultūrą.

Einant jo pataisa, kongresas 
turėtų teisę reguliuoti, operuoti, 
ar paimti į savų, rankas gamti
nius turtus, industriją, trans- 
portaciją, bankus ir visuomenės 
aptarnavimo įmones.

Siūlomoji konstitucijos patai’ 
sa nusako, kad valstijų teisės 

1 pravesti savus socialės apsau
gos įstatymus pasilieka nepa
liestos, bęt kitas skirsnys tuoj 
pareiškia, kad kongreso nutari
mai tuo klausimu bus vyriau
si.

Priėmus tokią pataisą, augš- 
čiausiojo teismo galia naikinti 
kongreso priimtus įstatymus 
pasiliktų susiaurinta, nes tada 
kongresas turėtų pilną galią, 
kontroliuoti visą pramonę, nu
statinėti darbo valandas/-'skirti 
minimum algas ir suteikti* dar
bininkams kitokias*tbišęs... Ir. tų 
kongreso pastangų augšČiau*3ias 
teismas jau negalėtų anuliuoti.

ši konstitucijos pataisa iškilo 
delėi teismo panaikinimo NRA., 
AAA ir sutrukdymo kitų val
džios pastangų reguliavimui 
pramdnės kovoti depresiją.

Valdžia eisianti pirmyn
Dar nežinia, ar šią konstitu

cijos pataisą remia valdžia, ai 
ji buvo pasiūlyta be valdžios 
pritarimo ir žinios.

Bet tuo pačiu laiku kai kon
grese tapo pasiūlyta ši patai
sa, valdžia irgi pareiškė savo 
nusitarimą pertvarkyti au*gš- 
čiausiojo teismo suardytą val
džios programą įr dirbti ta pa
čia linkme, kokia buvo dirbama 
ir ikišiol. Tai aišku iš pareiš,- 
kimo, kokį padarė prekybos sek
retorius Roper po pasitarimo 
su prezidentu Rooseveltu. •

Sekretorius Roper pareiškė 
gi:

“Mes einame pirmyn ir bu
dai nugalėti dabartines ir bu
siančias kliūtis bus surasti, ir 
jie bus surasti kooperatyviai.

“Mes ugdysime šią šalį nė 
interesuose vienos ar dviejų jos 
dalių, bet interesuose visoš 
Amerikos”.

Veikiausia tolimesnis valdžios 
veikimas^ bus nusatytas tik 
po pasitarimo su pačiais ukb 
ninkais. Tas pasitarimas su 
ūkininkų organizacijų vadais p 
vyks Washingtone šį pentka- 
dienį ir šeštadienį. Tik iškišu* 
sius pačių ūkininkų nuomonių, 
bus nuspręsta kas daryti to
liau.

Tuo tarpų atstovas Chapman 
|š Kentucky pasiūlė atstovų 
butui paskirti pinigus išmokė
jimui AAA kontraktų su taba
ko augintojais. Jis atstovauja 
tabako plantatorius ,todėl ir rū
pinasi jų likimu’. Bet panašių 
kontraktų valdžia turi padariu
siu ir su kitais ūkininkais, te- 
čiaus apie juos atstovas Chap
man nė neužsimena.

ATSIŠAUKIA Į ŪKININKUS PAGELBĖTI SUDARYTI NAUJĄ AAA
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Italija siųsianti j Et 
hiopiją dar 100,000 

kareivių

Kongresas šiandien 
svarstys kareivių 
bonusų išmokėjimą

Valdžia dar nėra nusisprendusi

Administracija dar nėra ga
lutinai nusisprendusi ką ji da
rys pataisymui padėties, kuri 
pasidarė augščiausiam teismui 
panaikinus AAA.

XI
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra> 
našauja: •

Galbūt sniegas; nedidelė per
maina temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje btfvo 310.

Saulė teka 7:18 
4:30.

leidžiasi

Siūlė Anglijai pirkti 
Ameriks ginklų 

dirbtuvę
• ■ •f V-
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. WASHINGlTON, s; 8<-.-r^Ąnti/ 
rą' dlfeną 'kamantinėjąhi Mor
ganą dėl jo veiklos karo metu, 
išėjo aikštėn, kad Morganas 
1916 m. pasiūlė Anglijos val
džiai išpirkti Winchester Re- 
peating Arms Co., nes jos še’ 
rus supirkinėjo kitas bankas, 
Kunn, Loeb & Co., kuris kar
tais gali būti nepalankus talki
ninkams.

. * •

Taipjau paaiškėjo, kad karo 
reikmenų užsakymus gaudavo 
daugiausia tos firmos, kurių Še
rų turėjo Morgano bankas.

Jonhston City kasyk 
la vėl pavojuje

JOHNSTON CITY, III., s. 8. 
—32 darbininkai, kurie dirbo 
Old, Ben No. 18 kasykloj prie 
sutvirtinimo cementinės sienos, 
vos spėjo išsigelbėti vandeniui 
pradėjus veržtįs per tą sieną 
iš gretimos užlietos kasyklos. ,

Vos tik darbininkai spėjo iš
sikelti, kaip bematant' visas že- 
masis kasyklos urvas prisipildė 
vandeniu iki lubų^ ,

Visos apielinkės kasyklos yra 
užlietos vandens. Jas skiria nuo 
Old Ben kasyklos tik plona sie
na. Prieš kiek laiko vanduo 
per tą ploną sieną buvo pradė
jęs veržtis j kasyklą, bet van
denį pasisekė sustabdyti prave
dant naują storą cementinę sie- 
ąn. Bet neilgam,. nes vanduo 
pragraužė ir naująją.šieną ir 
vėl sunkiasi kasyklon.

Jokių kitų darbų čia nėra 
ir užliejimas paskutinės ka
syklos reikštų mirtį šiam mies
teliui, kuriame nemažai ir 
tuvių gyvena. Geresniais 
kais vietos lietuviai buvo 
tAisę ir nuosavią svetainę.

lie 
lai 
įsi

NEW YORK, s. 8. — Kalba
ma, kad penki iš aštuonių na
rių įardonų teismo atsisako atb 
dėti žudymą Bruno Richard 
Haufitmann.

WASHINGTON. — Valdžia atsišaukė i ukihinkus prašydama juos pagelbėti sudaryti naują 
įstatymą pakeitimui “AAA”, kurį aukščiausias teismas paskelbė nekonstįtuciniu. Valdžia krei
pėsi į ūkininkus po agrikultūros departaniehto viršininkų konferencijos, kurioje, dalyvavo (iš 
kairės į dešinę) Henry A. Wallace, agrikulturps sekretorius; Šeri. Bankhead, William Myers, 
ūkio kredito tarybos pirmininkas; kongresmenas Jonės; W. W. Alexander ir Lee Pressman.

RYMAS, s. 8. —Neoficialiuo
se, bet gerai painformutuosė 
fašistų rateliuose pareikšta, 
kad Italija pasiųs į Ethiopiją 
gal dar 100,000 kareivių, nes 
pasirodo, kad dabartinių dide
lių jėgų toli neužtenka užka
riavimui tos kalnuotos ir sun
kiai pasiekiamos šalies.

šalę jau paruoštų siuntimui 
kareivių bus sudarytos dar pen
kios divizijos. Keli tūkstančiai 
Alpinu— pripratusių' kalnuose 
kariauti kareivių jau siunčia
ma į pietinę Ethiopiją.

Naujų kareivių pareikalavo 
ir vyriausias italų komanduoto- 
jas, nes italai visur liko sulai
kyti ir be didesnių jėgų negali 
atgaivinti kampaniją. • ,
Pristatė karaliui italus belaisvius

ADDIS ABABA, s. 8. —Sep
tyni italai belaisviais, kurie Ii* 
ko suimti šiauriniame fronte, 
liko. atgabenti į Dessye paro • 
dyti juos karaliui Haile Selas- 
sie. Tai yra pirmi italai be
laisviai. kuriuos karaliui teko 
matyli, 

t

Su* belaisviais buvo ge- 
buvo 
nauji

Balsavimas dėl kompromisinio 
pasiūlymo galbūt bus penk= 
tadieny

WASHINGTON, s. 8. —Kom
promisinis ex-kareivių bonusų 
atmokėjimo bilius nugalėjo pas
kutinę kliūtį atstovų bute, tai
syklių komitetui sutikus duoti 
tam biliui privilegijuotą stovj 
ir leidus jį svarstyti atstovų 
bute rytoj (ketvirtadieny).

Kongreso , vadai sutarė, kad 
balsavimas dėl biliaus bus at
liktas penktadieny.

Dar nežinoma, ar prezidentas 
Rooseveltas pritaria tam biliui.

Bilius tik nusako atmokėji- 
mą pataisytų bonusų certifika 
tų, bet budus atmokėjimo pa
lieka nuspręsti tolimesniam lai
kui.

Dabar Belgija rupi 
naši sutaikymu 

Afrikos karo

»>>,Ethiopai a t s į ė m ė Illinoįš šelpimo sto- 
Tembien <lisiriktą: tys 

italai bėga
4?l

ADDIS ABABA, s. 8.— Val
džia tvirtina, kad Ėthiopijos 
kariuomenė užbaigė atsiimti vi
są Tembien distriktą, į vaka
rus nuo Makale, iš kitrio italai 
pabėgo. 1

Ethiopai kaltina, kad bėgan
tys italai plėšia ir degina 
hiopų kaimus.

et-

Ethiopija reikalauja 
sustabdyti gasų karą

GENEVA, s. 8. —Ethiopija 
apkaltino Italiją, kad pastaro
ji naudoja ' nuodingas dujas 
prieš gyventojus ir tuo siekia- 
si > “begailestingai išnaikinti” 
Ėthiopijos gyventojus. Etiopi
ja reikalauja, kad tautų są
junga pasiųstų komisiją į karo 
lauką ištirti Italijos elgesį.

Tautų sąjungos viršininkai 
paskelbė, kad Ėthiopijos reika
lavimas bus svarstomas tautų 
sąjungos tarybos , susirinkimį 
sausio 20 d.

SPRINGFIELD, III., s. 8.- 
Jau* yra tikra, kad Illinois šel
pimo stotys neužsidarys sausio 
15 dieną.
\

Susirinkusispecialiame posė
dyje legišlatura nutarė tuoj aus 
pravesti bilių, kuris paskirtų 
$2,500,000 šelpimo darbui, taip 
kad šelpimą 185,000 suskurdu
sių šeimynų galima bus tęsti 
iki vašario 15 d. 

A '

Yra pasiūlyta pakeisti ir visą 
šelpimo tvarką.

Kaip bus sukelti tie pinigai, 
dar nenustatyta. Tarp kitų 
pasiūlymų, yra pasiūlyta pakel
ti prekių taksus iki 4 _ nuoš. 
vieton dabar mokamų 3 nuoš. 
Bet tam priešinasi gubernato
rius Horner.

Japonai jau siekiasi 
pa§igroįtįšiaurinę 

Chiniją

kad

f ai apsieinama. Jiems 
duotas geras maistas ir 
drabužiai.

O ir belaisviai tikrina,
jie noriai pasidavę etlpopąins, 
nes italų , ūpas šiauriniame 
fronte yra' labai* nupuolęs dfc*' 
lei netikusio maisto ir Jkbai 
sunkių kariavimo sąlygų kai-, 
nuošė.

tik

Buenos Aires gen. 
streikas atšauktas

Vokietija tyli, bet 
sparčiai ginkluojasi

BUENOS AIRES, s. • 8. - 
Buenos Aires busų šoferiai, 
statybos darbininkai ir kitoš 
darbininkų organizacijos1 nuta
rė atšaukti generalinį streiką, 
kuriame žuvo jau’ penki žmo
nės. , , \

Streikas buvo paskelbtas pa
rėmimui 20,0'0'0 mūrininkų, ku
rie streikuoja jau trys mėne
siai už augštesnes algas.

PEIPING, s. 8. —r Kaip 
šiaurinėje Chinijoje prasidėjo 
japonų sukurstytas “au‘tonomiĄ 
nis judėjimas, tuoj buvo aišku*, 
kad japonai neilgai pakęs “au
tonomiją”, bet' kad neužilgo 
seks visiškas japonų pasigrobi- 
mas šiaurinės Chinijos.

Tas spėjimas jau pradeda 
pildytis.

Pereitą sekmadienį tarp ja
ponų ir “autonominių” chinie- 
čių kareivių įvyko komiškas su
sišaudymas, kuriame betgi nie
kas nenukentėjo. Tečiaus dėl 
šio visai menko incidento ja
ponai kelia didelį triukšmą, 
siuntinėja protestus ir įvairius 
reikalavimus, ir atvirai sako, 
su “autonomine” valdžianega
lima sugyventi. O tai reiškia 
— reikia patiems japonams į 
savo rankds pasiimti visą šį di
delį

Demokratai puotavo, 
kad padengti par

tijos deficitą

RYitfAS, s. 8.—Italijos laik- 
taščiai plačiai rašo apie tai, kad 
nepavykus pirmoms taikos pa
stangoms, dabar taikintojos ro
lę pasiėmė Belgija ir rupiriasi 
Italiją sutaikipti su visu pa
sauliu.
^jVėik visi laikraščiai išspaus
dino Belgijos senatoriaus Segers 
WWbį Belgijos senato už- 
sienio reikalų komisijai, kurioj 
senatorius įrodinėjo, kad taika 
tuvi būti garbinga, be pažemi
nimo Italijai ir kad sankcijos 
neturi turėti baudžiamojo po
būdžio. Belgijos pareiga yra 
pagelbėti Italijai susitaikinti, 
ries abi šalis riša artimi* drau
giški ryšiai.

plotą

naši su kasyklų 
savininkais

LONDONAS, s. 8.^ Ang-

BERLYNAS, s. 8. — Vokie- 
tija"tyli dėl dabar pergyvenamo 
Europoj didelio krizio, kuris 
kartais <gali išsivystyti ir į . di
delį karą. Vokietija atsisako 
rodyti bet kokį palankumą vie 
nai ar kitai šaliai. Bet ji vi
są laiką sparčiai ginkluojasi. 
Jos kariuomenė neatlaidžiai la
vinama, p karo reikmenų dirl> 
tuvės dirba dideliu paskubumu 
dieną ir naktį. v

Išrodo,x kad Vokietija pabils 
tik tada, kada pasijus pilnai 
apsiginklavusi ir kada matys 
progos ir sau pasigrobti sveti
mos žemės plotą.

Nenori greity automobilių

/
lijos angliakasiai pradėjo nau
jas derybas su kasyklų savinin
kais, pastangose kokiu*' nors 
budu išvengtu gręsiančio gene
ralinio angliakasių streiko.

WASHINGTON| s. 8.— šian
die demokratai buvo suruošę 
Jackson dienos bankietą, ku
riame vieninteliu kalbėtoju bu
vo prezidentas Rooseveltas.

Už dalyvavimą bankietę rei
kėjo mokėti $50, iš kurių $5 
ėjo hoteliui, o likusieji paden
gimui demokratų partijos defi
cito. Į

-Tokie bankietai buvo rengia
mi visoje šalyj<e. Tik kainos bu 
vo sulig vietos sąlygų.

, Tais bankietais norima buvo 
sukelti pinigus padengimui par
tijos deficito,x kuris pasidarė 
laike Al Smith prezidentinės 
kampanijos ir kuris stovėjo vis 
dar nesumokėtas. O čia- arti
nasi nauja rinkimų kampanija, 
tad ir panorėta tuo budu nusi
kratyti pirmesnės skolos.

Rėpublikonai šiuo žvilgsniu 
laimingesni: jie jau senai sumo
kėjo savo skolas ir pradėjo kel
ti pinigus naujai kampanijai.

Kas tvarkys Illinois 
valstijos senatvės 

pensijas
SPRINGFIELD, III., s. 8.— 

Tarp legislaturos ir valstijos 
administracijos iškilo kova už 
tvarkymą senatvės pensijų.

Atstovų butas buvo nutaręs 
pavesti valstijos administraci
jai tvarkyti pensijas, kaip to 
pageidavo pati administracija, 
bet valstijos senatas 34 prieš 
1 taip pakeitė bilių, kad senat
vės pensijas tvarkys ne vals
tijos administracija, o kiekvie
nos kauntės tam tikri labdary
bės komitetai iŠ trijų žmonių. 
Tuos komitetus skirs kauntės 
teisėjai ir į juos turi įeiti abie
jų partijų atstovai.

Pataisytas bilius tapo sugrą
žintas atstovų butui patvirtin
ti jį, ar atmesti.

žemes plotą.

WASHINGTON, s. 8. —At
stovų butui liko pasiūlytas bi- 
liūs, kuris draudžia gabenti 
(taipgi ir gaminti) tokius paša* 
derinius automobilius, kurie 
gali greičiau važiuoti nė 60 my
lių į vai.

RYMAS, s. 8. Turtiiiga 
sena senmergė mirdama paliko 
100,000 lirą viėfiam veterinarui 
už prižiūrėjimą jos 13 kačių. 
Kitam veterinarui palikta irgi 
100,000 lirų gaudymui ir užlai
kymui benamių kačių.

NEW YORK, s. 6. — Prisibi- 
joma, kad pamišusi moteris 
Gussie Friedman, 45 ną., kuri 
28 metus išbuvo beprotnamy ir 
kuri tik prieš 3. mėnesiu‘3 pa- 
siiiuosavo pagrobė iš vežimėlio 
gatvėje ir prigirdė upėje 10 
mėn. kūdikį Jacob Horowitz. 
Spėjama iš to, kad neužilgo po 
pirmo kūdikio prapuolimo, ta 
moteris tapo sugauta bevežant! 
linkui East upės antrą kūdikį 
Doris. Maslin, 2 m. Bet iš pa- 
mišusios moteries 
limą išklausti.

nieko nega

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

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

Šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J~ J; D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių Šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už. prieinamas kainas.

J
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NAUJIENOS, Chicago, m. Ketvirtadienis, saus. 9, 1936

ŽINIOS K CLĘVELANDO PADANGES
Baliukas Naujiems Metams pasitikti. — Lietu

vių radio programa. Didina valdįninkų 
skaičių. — Policistas nušovė plėšikų. — Nu
šovė duonos išvažinėtoją. — Miesto tarybos 
Wial rųpiųąsį sąvų <ąį$ąi/3. — Vą^arky- 
mas automobilių pardavinėtojams. — Se
nieji policistai pasiliks tarnauti. — Naujų 
Metų išvakarė. — Tarp. Kalėdų ir Naujų 

4e«tinėsišgerta UŽ pųsaųtro, miiyoųo 
dolerių. — Nusiskundžia visokiais Įorma- 
įiškųmais, — DęĮ kvailumo ųiiijiįi turėjo, — 
Nušokęs ųuo bėgių gatvekans daug hemą- 
JWRU Pridarę. — Krautuvių flaębininkai 
laimėjo. — Gražus parengimas. — SLA 14 
kuopa atšaukė parengimų. — Naujosios 
miesto tarybos pirmas posędis.

gerokai įsikąušę vaikėzai pra
dėjo1 girtis savo drąsumu. Vie- 
nąs jų pareiškė, kad dvyliktą 
vąįąndą nakties jis nųęįsiąs į 
Lakę Vięw kapines ir ’pąrne- 
šiąs kažkokį žerikliuką nuo ka
reivio Isąpp. Padarė lažybaą.

Berniukas nuėjo į kapines ir 
nęgrįžo. Ryto metą jį rado ne
gyvą su ženkliuku kišenėje. Jo 
kūnas buvo nuvežtas į ligoni
nę. Iš skrodimo paaiškėję, kad 
mirė jis dėl širdies ligos.

Joį draugai salęo, kad berniu
kas (Anthony Norman), pasi
žymėjęs dideliu baikštumu. Ta
čiau įsikaušęs sumanė savo 
draugus nustebinti. Bet, matyt, 
kapinėse išsigando, ir jo silpna 
širdis paliovė plakusi (jis turė
jęs širdies ligą).

Anthony Norman buvo tik 
devyniolikos metų amžiaus.

BANDĖ UŽKAPOTI SĘSERĮ tuo tarpų kai Iprie vis dar 
kalba, kad, girdi, mes dirbame 
organizacijos gerovei!

Tokiu darbu vargų galima 
didžiuotis: tai žingsnis atgal, o 
ne pirmyn.

d. R. K. Susivieni-Sausio 5
jimo 8, kuopą turėjo parengimą 
Lietuvių Svetainėje. Nors oras 
buvo šaltas, bet publikos susi
rinko gana daug. Programa bu
vo vykusi. Ypač smaginosi jau
nimas. Mat, šokiams griežė 
Ąponai^io orkestras, kuris yra 
visų Šokėjų mėgstamas.

Nauji miesto tarybos nariai

kurie buvo, išrinkti pęreitą ru
denį, sausio 6 d. susirenka pir
mam posėdžiui. Daugelis jų sa
ko, kad kovosią dėl visokių 
miesto, pagerinimų. Tau žino
ma, tik žodžiai. Pirmoje eilėje 
jie kovos dėl to, kad jų drau
gai gautų šiltas vieteles, žino
ma, nenuskriaus jie ir patys 
savęs. — Jonas Jarus.

Pas ponus Petrauskus įvyko 
linksmas baliukas Naujiems 
Metams sulaukti. Buvo supra
šytas gražus būrelis giminių ir 
draugų. P-ia Petraitienė paga
mino skanių užkandžių, o pf 
Petraitis visus svečius vaišino 
šaltu alučiu. Svečiai viešėjo iki 
Naujų Metų ryto.

Seniems metams baigti lie
tuviai surengė ir viešas pra
mogas. Kiek žinoma, jos buvo 
gana sėkmingos.

« »
Jau kiek laiko kaip iš stoties 

WJAY girdisi lietuvių progra
mos. Tačiau atrodo, kad toms 
programoms kažko lyg ir trūk
sta. Kai palygini jas su kitų 
tautų programomis, tai lietu
viai pasirodo silpniausi. Ar ne
vertėtų leidėjams susirūpinti 
savo programų pagerinimu? Jei 
ir toliau programos bus tokios 
silpnos, tai iš jų maža nauda. 
Svetimtaučiai jau visai nebe
nori jų klausytis.

* ♦ ■ •
Policijos ir ugniagesių direk

torius Ness išgalvojo naują po
litišką darbą. Būtent surado, 
kad jam specialus padėjėjas 
yra reikalingas. Ligi šiol spe
cialaus padėjėjo nebuvo, — tas 
pareigas atlikdavo policijos še» 
fas. Dabar jau bus naujas vir
šininkas, kuris, žinoma, gaus 
pusėtinai riebų atlyginimą.

Tuo tarpu mokesčių našta pi
liečius vis labiau ir labiau sle
gia. Bet politikieriai to nepai
so ir vis daugiau sugalvoja vi
sokių “džabų”.

* » » »
W r i g h t departamentinės 

krautuvės (7514 Kinsman Rd.) 
policmonas nušovė plėšiką. Ta 
krautuvė praeityje jau kelis 
kartus buvo apiplėšta. Prieš 
kiek laiko buvo pastebėta, jog 
apie krautuvę vėl kažkokie vy
rai sukinėjasi. Tąsyk krautu
vės vadovybė pasirūpino gauti 
policmoną tam, . kad saugotų 
krautuvę.

Pasitaikė taip, kad tą pačią 
dieną, kai policmonas įsikūrė 
krautuvėje, atvyko ir plėšikai. 
Tačiau šį kartąi jų žygis baigė
si nelaimingai: vicnij plėšikų 
policmonas nušovė vietoje. 

* * *
John Urbansky, Speck kom

panijos duonos išvažinėtoj as, 
liko nežinomo piktadario nu
šautas. Kokiomis aplinkybėmis 
ta žmogžudystė įvyko, niekas 
nežino. Nei niekas matė žmog
žudį, nei kas'girdėjo Šūvį. Tik 
kai arklys grįžo su vežimu na
mo, buvo pastebėta, kad Ur
bansky guli sukniubęs negy
vas. Jis buvo peršautas per 
krutinę.

Policija bando išaiškinti tą 
misterišką žmogžudystę.

» S »
Miesto tarybos nariai pradė

jo kritikuoti merą. O kritikos 
jis susilaukė ' dėl to, kad ligi 
šiol vis dar tarybos nariams 
neleido savo sekėjų darbais ap
rūpinti. O juk kiekvienas tary
bos narys yra davęs visokių, 
pasižadėjimų.

Tačiau atrodo, kad, tie nesu
sipratimai netrukus pranyks. 
Šiomis dienomis riįęras buvo 
sukvietęs rępublikonų partijos 
vadus, ir jiems pareiškė, kad 
kiekvienas tarybos narys galė-

siąs kai, kurius savo draugus 
darbais aprūpimi, 0 kai prie 
lovio prisį^rus (jaugiau politi
kierių, tai ir vėl bus ramų ligi 
kitų rinkikių.

» s »
IŠ Columjbųs, Ohio, gautą ži

nia, kad musų, valstijoje bus 
leidžiami pardavinėti tik tie 
automobiliai, kurie turi sau- 
mm • - - r. * .. «< a- (< i
gius stiklus. Vadinasi, bųą ap
rūpinti tokiais stįkląis, kurie 
sudužę laikosi kruyoje.

/Manoma, kad tuo budu dau
gelis žmonių apsisaugos nuo 
sužalojimo. Kai nelaimėse ir 
suduš automobilių stiklai, tai 
jie vis dėlto nesupiaustys va
žiuojančiųjų veidų ir rankų.

Buvo kalbėta, kad visi polic- 
monai, kurie yra ištarnavę dvi
dešimt penkerius ar daugiau 
metų, turės eiti y pensiją ir už
leisti vietą jaunesniems. Kan
didatų, kurie yra išlaikę , kvoti
mus ir laukia savo eilės, esti 
gana daug.

< Tačiau policijos direktorius 
pasipriešino tokiam patvarky
mui. Esą skaudžiai galįs nu
kentėti policijos departąmen- 
tas, jei seųieji poįięrąonąi išeis 
įpensiją. Jaunikliai, negalėsią 
jų pavaduoti, kadangi Jie ne
turį patyrimo. .

Tad ątro’do, kad senieji polic- 
monai, ir toliau pasiliks. Jie iš
eis į pensiją tik tada, kai dėl 
senatvės ilgiau nebegalės tar
nauti. (

» £ » »
Naujų Metų išvakarėse buvo 

didžiausiąs sąjūdis. Tik prieš 
septynerius metus toks sąjū
dis bebuvo buvęs. Apie dvylik
tą valandą nakties visos miesto 
gatvės buvo žmonių prisikim- 
šusios. Į teatrus ir pasilinksmi
nimo vietas nebuvo galima nė 
įsigrūsti, Buvo galimą pastebė
ti, kad su pinigais žmonės ne- 
sivaržė. Kur jie jų gavo, sun
ku pasakyti.

‘ Biznieriai jaučiasi patenkin
ti. Sako, jog jau seniai toks 
geras biznis bebuvo buvęs.

» » »
Ohio valstijoje, kaip rodę pa

skelbti duomens, tarp Kalėdų 
ir Naujų Metų (vadinasi, vie
nos savaitės būvyje) degtinės 
buvo išgerta už pusantro mili
jono dolerių.

Už tiek išgerta tik legališkai 
pardavinėjamos degtinės. O rei
kia juk manyti, kad bųtjlege- 
riai taip pat nesnaudė: jie irgi 
varė pelnigą biznį.

& S »
Daug žmonių nusiskundžia 

Home Loan korppracija. Sako, 
jog esą visokio “red tapė”. Iš 
Cincinnati nuolat gauną viso
kių blankų, kurias reikia išpil
dyta ir pasiųsti. Tuo budu ten- 
ką daug laiko sugaišti ir turė
ti visokių nemalonumų.

Su paskolomis korporacija 
esą spaudžianti labiau nekaip 
bankai. Vadinasi, ir paskolą 
mokėk ir dar priedu visokius 
egzaminus laikyk. Iš to turi 
naudos tik visokie valdininkai, 
kupė gauną algas tam, kad 
dirbtų nereikalingą darbą.

# » *
Sakonaa, kad dėl, durnos, gal

vos dažnai turi kojos nukentė
ti. Tačiau pasilaiko ir dar blo
giau. štai šiomis dienomis keli

Nuo bėgių nušoko Cedar 
Glen gątvękaris netoli Ęast 
Blvd. Nė vienas pasazierų ne
buvo užgautas. Bet kadangi tai 
įvyko ryto metą, tai tūkstan
čiai darbinipkų buvo sutrugdy- 
ti ir negalėjo laiku į darbą nu
važiuoti, Tik po kelių valandų 
patvekarį pasisekė į bėgius įs
tatyti,

Dūliai to įvykio automobilis
tai irgi turėjo daug neipalonu- 
mų. Jiems teko 'važiuoti aplin
kiniais keliais. * j
■ f • ; 1 ’ , Y 1 i *, ( ’

Daugumas krautuvių darbi
ninkų priklauso unijai. Trečia
dieniais po pietų paprastai 
krautuvės esti uždarytos. Ta
čiau pąskutiniu laiku kelios 
krautuvės buvo pradėjusios 
skebauti, —- ir trečiadieniais po 
pietų laikė atidarytas krautu
ves, Įsimaišė unija ir privertė 
krautuvininkus laikytis nusta
tyto patvarkymo.

Į<ada visoš krautuvės užda
rytos, tai nei vieno biznis ne
nukenčia.

Tautiškas Susivienijimas pa
skelbė auksinį vajų, kad butų 
galimą daugiau ;naujų '/narių 
įrAŠy.tt Kumpos, kurios kiek 
gali, darbuojasi: rengia pramo
gas, veda agitaciją įr kitokiais 
budais stengiasi Susivienijimą 
žpopuliarizuoti.

AKUŠERĖS
Mrs, Ąnęlia K. Jąrųsz

MT. VERN0N, ILL. — Mrs. Ruth Ląięd, 34 metų našle, 
kuri buvo areštuota už sukapojimą 17 metų sesers, Margaret 
Gummings. Atgavusi sąmonę sužeistoji apkaltino seserį, saky
dama, kad toji ją užpuolė besiginčijant apie ėjimą bažnyčion.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. IJearbom St.
Kamb. •
Namu

i Nors, ir nemalonu, vienok 
tenka pasakyti, kad vietos 14 
kuopa tuo atžvilgiu visai ne
progresuoja. Faktiškai ji žen
gia atgal. Q, kuopbje'■■jut yra 
gana gerų veikėjų? Nežinau, ar 
tai daroma kokiais politiškais 
sumetimais, ar ką.

Kuopa kiekvieną žiemą pa
rengdavo bent vieną balių. Pel
no nebuvo žiūrima, — kuopai 
vyriausia rūpėdavo savo orga
nizaciją išgarsinti. Toks kuopos 
išgarsinimas ypač butų reika
lingas šiais metais, kada eina

Physical Therapy 
• and Midwife

6630 S. Wėstėrn 
Avė.. 2nd floor 
Hėmlock 9252

Patarnauju , prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
e'lectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir, mer
ginoms patari
mai dovanai. '

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
\ Lengvais Išmokėjimais

RĘPųblįc 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Preferred by 
millions 

tų mąyonnąise 
f/ . f

(MATU&
d

Oood HcnlaeKrcptngJmI' 'f ■ Vv. • Bureau 1

9 A different, delicious 
flavorl Timė-hpriored in- 
grėdients of mayonnaįse 
and bld-fashioned boiled 

* dressing, copibined in a 
r new wąy. Tryit!

auksinis konkursas. Bet, beje, 
įkuopa jokio parengimo netu
rės...

Keisčiausias dalykas yra tas,

1431-1434—Tel. Central 4411-2 
, ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.'

A.L.Davįdonis, M.p.
4910 S. Michigan Avė.

' TeL Kenwood '5107 ’ 
VALANDOS: x

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nbo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St
TeL Boulevard 1401

....... ................... 'Į.. i>4p!<HH«|.. III . ii'ji. lii.i.W... ........'.....i i, I...I. , ■

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

• Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 
,Tr Telefonas Rėpublic 7868 f

JOHN B. BORDEN
v; ' v . ,1 I LIETUVIS ADVOKATASkad jau buvo išrinkta komisi- 2201 W. ęermak Ęoad 22 St.) 
in ir vn<?nrin mpnpąini nnimtn Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5, ja ir vasario menesiui paimtą Vakarais: Panėdėlio. Seredos ir 
svetainė parengimui. Bet staiga Pėtnyčios 6 iki 9.
papūtė kažkoks vėjas ir kuopa Street
nuo parengimo atsisakė, per-| Telefonas Rėpublic 9600. 
leisdama svetainę kitai draugi- m 7 I i ^,"7777 
jai uz kelis dolerius. T

Vadinasi, kuopa jokio paren- J V^JCjr JnL VirlVloJLl 
gimo neturės. Matyti, ir jokios Lįetuvi^, ĄdvokataŠ 
agitacijos nebus varoma. - Tai 4631’ SOUTH ASHLAND AVENE 
labai negirtinas pasielgimas. O Re8* 6,515 So* R°ękwell St..

& Telephon«! Rėpublic 9723

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Sląkįs

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak. 
išskyrus šeredomiš iįr bubatomis.

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
Dar . Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.

1739 S. Kalstė St.
CANal 8500

• ■ 1 > II •; .

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso

10

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeTis

, Dentistas.
4645 So. Ashland Ąve.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8‘ vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

3407

ADVOKATAS
Bridgeporto j^fisas

vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Miesto ofisas

No.. Clark St. 11 floras
Tel. Deąrborn 3984

Rezidencija
Lowe Avė. ‘ Tel. Yardp 2510

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 Te).: — Hyde Park 3395

AKIU SPECIALISTAI

Djr* Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND: AVK. 

Ofiso val.: Nud 2 iki 4 ir nuo 6iW;8 
1 vak. Nedėlioj pagal sutarimą. ’ 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930

• m i ii i i t i ii ii 1 '   jli. ii i į i* i ■■ iii 11 11 «i|l| l, J llm (ĮhiiniIii ■■ M ii

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS, aukštos rųŠies nebrangus naminis gydymas. Be 
parkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA- 
,PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Rėikalaukit musų knygelės—DYKAI.
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

Laidotuvių Direktoriaf
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIŲLEVIČIUS «
4092 Archer Ąvenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue ' Phone Yards 1138

• •« • z'1 ' <• ■ ■■> % ' . * . * . < • ' ‘i < L

A. MASALSKIS
8307 Įjitųanicą Ąvenue Phone Boulevard...4189,

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

J. F. R ADŽIU S
668 West 18th Street Phone Ganai 6174

S. M. SKUDAS
71$ West ĮSth gtreęt Phonę Įlonyog/

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

J. F. EUDĘIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenuę, Phones Yards 1741-1742

. ■ .Nl ■" ; n ---- ---------------- ---  -n ■ ■ ■ ............ '............................’ I ' ' -.........  V- ' ■ ' .

,LACHAWICZ ir SŪNUS
. 2814 West 23rd Placė Phoneą Canaj 251&r-Cicero 5927

rS, C. LĄCHAVICZ
42-44 East 10,8111 Št. Tel, Pūliniai! 1270 arba Canal 2515

-- .... _— 
r . . I

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

DR. VAITUSH, ORT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu Aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.'

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

j

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards 1829
■* Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akinių Dirbtuvė

Tel.

* Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10^-4, nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 1Q iki 12 yal. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai. *

A. Montvįd, M. D.
West Town Štate Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunawick 0597

I 1 <

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2348
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedėliomis pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Ofiso valandos:

Kasdien nuo 1-4 p, p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. dieną ir ’nakti.
Dr.Constanėe A.O’Britis 

gydytoja ir chirurgas 
. Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914^Dieną ir Nakti 
Ofiso valandps: nup 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

KITAIAUČIĄI
v ^1 >1 1^-11 V»* • y 1,1 r J

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų 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. vakaro.

Tel. Caiial 3110 ’ ' 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sęgal
OFISAS'

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAX 2830.
" ..............  i........ .....................................

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: z
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso T«l. Dorchester 5194
Rez. TeL Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir, visų 

" chroniškų ligų.'' 
Ofisas 6850 Stoney Island Avė.

’ Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedl«
I liomiš ir šventadieniais 10—12 

diena,
it
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MUSŲ SKAITYTOJAI

rr

PETER'PEN

Your

HECOMMENDED 
4 PO R 40YEARS

bus pri- 
šelpimą

bonas 
titulas 
lingas 
tik ir

pas- 
viso- 
įvai-

o
li-

ba- 
ne- 
už- 
šal-

Per kurį laiką tie 
buvę uždaryti dabar 
busią vėl paleisti dar-

Joseph Triner Company, Chicago 
............. .... i ■■ 1 —*

Crane Coal Co., 
5332 S.Long Avė.

Tek Republic 8402

Raštai skiriami į šį skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 
” Būtinai pridekite savo vardą ir pavardę.

statistikos žinios, vi-
pernai

titulavimo. Linkėtina ir p. Šimu
čiui sektį anų pavyzdžiu, ne
pataikanti aklai ir nedrabsty
ti nesąmoningais titulais pra?- 
loto Krušo. -AS. R.

CIRGLE CLOTHING 00
1616-22 N. DAMEN AVENUE

' į šiaurę nuo Milwaukee Avenue 
GERI KUPPENHEIMER’IO RŪBAI

Atdara vakarais: Antradienį, Ketvirtadienį ir šeštadienį. 
Sekmadienį iki 1:30 po piet.

SVETAINE DĖL RENDOŠ
PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ. . > 

Vestuvėms, šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams.
Virtuvė su pilnu įrengimu dykai.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFRAS. Sav.

2435 SO. LEAVIĮT STREET Tel. Ganai 9585.

Ketvirtadienis, saus. 9, 1936 NAUJIENOS, Chicago. UI.

DARBO ŽINIOS “MOTINA MANE STERILIZAVO, KAD PASI
SAVINTI MANO TURTĄ

Sušaukė Legislaturą > 
Pašalpos Klausimo 
Svarstymui

Illinois legislatura šiandien 
susirinks pradėti antrą speci- 
alę sesiją, kurią gubernato
rius Ilorner sušaukė bedarbių 
šelpimo klausinio išspendi- 
mui. Kadangi legislatura dar 
nėra užbaigusi pirmos specia- 
lės sesijos, tai ir pirmoji, ir 
antroji vyks bendrai, vienu 
laiku. 
? . v-.'■v i • ■ \

Kai atstovai ir senatoriai 
susirinks, bus paduotas pasiū
lymas paskirti $2,500,000 pa
šalpai, nuo saus. 15 d 
vasario 1 d. Visam sausio mė-tkiauliena, 
nėšiui reikės $5,500,000, bet 
apie tris milionus Illinois E- 
mergency Relief Commission 
turi. Kadangi tų pinigų būt 
užtekę tik iki saus. 15 d., tai 
IERC paskelbė, kad negavusi 
pagalbos ar iš valstijos, ar iš 
federalės valdžios, ji 
versta po tos dienos 
nutraukti.

1935—56% daugiau 
Fordų negu 1934 X -

Ford Motor Company 
kelbė, kad 1Q35 įlietais 
se bendrovės dirbtuvėse,
riose pasaulio dalyse, buvo pa
gaminta 1,335,865 Fordai. Tai 
yra 56% daugiau, negu 1934 
metais . Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoje pernai pagaminta 
1,272,88$, arba 77% daugiau, 
negu 1934 m.

Brangsta Kiaulės
Aukščiausiam Teesmui pa

naikinus >AAA, Chicągos ir ki
tose mėsos rinkose ėmė kilti 

Kainos vietomis
pašoko 50 centų, vietomis iki 
$1.00. Kadangi skerdyklos, 
AAA panaikinus, nebeturi mo
kėti procesinių taksų, tai kai 
kur jie jau numušė “pork 
loin” kainas, $1.00 ant 100 sva
rų, arba po centą nuo svaro.. 
Po AAA panaikinimo, kviečiai 
ir miltai nupuolė, o kitos reik
menys paliko vietoj.

Bedarbių situacija 
niu laiku atrodo štai kaip. 
Nors dabar dar yra neregulia
rumų ir nėra pilnai susitvar
kyta, bet kuomet YPA pradės 
normaliai operuoti, tai valsti
jai paliks 110,000 šeimynų, 
reikalaujančių pašalpos. Prie 
WPA pašalpos darbų ir tų 
darbų administracijos dirbs 
176,000 bedarbiai. 110,000 šei
mynos palieka valstijos ran
kose todėl, kad 65,000 šeimy
nų nėra kam dirbti; 30,000 — 
pagal statymus, negali būti 
samdomi WPA darbams (nes 
pradėjo pašalpą imti nuo lap
kričio 1 d.,), o 15,00() nėra tin
kami darbui.

Bedarbiai j kovą 
su “pyčių” 
naikintojais

Pietinėje Illinois ir greti
mose valstijose, kur auginama 
daug “pyčių”, pasrodė kokia 
tai liga, kuri urmu naikina 
medžius ir grąsina visos indu
strijos išnaikinimu. Su ta liga 

WPA paskyrė $20,000 
ir pasamdė 40 bedar-

kovoti 
pinigų 
biu. G

WPA Bedarbių Artistų 
Trupė Vaidins 
Bedarbiams

WPA turi paskyrusi tam ti
krą sumą pinigų aprūpinimui 
darbu bedarbius aktorius, dai
nininkus ir vodevilio narius. 
Chicagoje ’ neseniai susidarė 
pirmoji tokių bedarbių artis
tų trupė, kuri važinės po įvai
rias ligonines, parkus ir Vai
dins bedarbiams ir tiems, ku
rie ndturi pinigų teatrams. 
Sausio 15 d., trupė vaidins 
Hines veteranų ligoninėje, 
sausio 23.—North Chicago 
giminėje.

Išrinko iš Piliečių 
$104 Milionus 
Sales Taksų

Valstijos finansų direktorius 
K. L. Ames paskelbė, kad nuo 
rugp. mėn., 1933 iki 1935 me
tų pabaigos, Illinois valstija 
išrinko $104,339,775 iš piliečių 
“sales taksais”. Tie taksai įė
jo į galią, rugpiutyj, 1933. Ta
da jie buvo 2%, bet liepos mė
nesį, pereitais metais buvo 
pakelti iki 3%.

Pereitais metais sales taksų 
skaitlinės parodė nuolatinį 
biznio pagerėjimą. Metų vidu
ryje, į mėnesį būdavo suren
kama apie $3,250,000, o pa
baigoje — $5,250,000.

Armour Bendrovė 
Pelnė $9,348,678 
1935 metais

Armour Bendrovė raporte 
šėrinirikams ' praneša, kad 
1935 metais (kurie knygose 
pasibaigia lap. 2d.) padare 
gryno pelno, $9,348,£78, arba 
beveik pusantro miliono ma
žiau, negu užpereitais metais. 
Tuo tarpu pernai apyvarto pa
darė apie 20% daugiau, negu 
1934. Bendrovė aiškina, kad 
mažiau uždirbo dėl kiaulienos 
trukumo rinkoje.

Plieno Liejykla 
Uždirbo $9 
milionus

Inland Steel Company, plie
no liejykla praneša, kad 1935 
metais ji padarė gryno pelno 
apie 9 milionus. Pernykš
čiai metai buvę geriausi nuo 
1929. Bendrovė įvairiose vie
tose turi 27 pečius plieno ga
minimui.. Iš jų 7 yra Indiana 
Harbore.
7 pečiai 
netrukus 
ban.

Pagal 
so, plieno Amerikoj 
pagaminta 33,42^,575 tonų, ar
ba 30% daugiau, negu 1934.

Didžiausia Apyvarta 
Montgomery-Ward ■ 
Istorijoje

Montgomery-Ward Bendro
vė, didžiulė detalinių departa- 
tinių krautuvių grandinė ir 
“mail order house”, skelbia, 
kad pereitais metais apyvarta 
buvo didžiausia bendrovės is
torijoje. Gruodžio mėnesį 
prekių išpardavė už $39,474,r 
902 , o gruodžio, 1934 — 
13.81% mažiau.

Didėjančių bizniu giriasi, 
Spiegei, May and Stern (Apy
varta į mėnesį — apie $3,900,- 
000), S. S. Kresge (mėnesinė 
apyvarta — $21,500,000) ir ki
tos panašios bendrovėės.

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

SAN FPvAN.CISCO. — 21 metų Ann Cooper Heyvitt, kuri 
užvedė' bylą prieš savo motiną, Maryon Hewitt McCarter, pa
reikšdama, kad^motina ją sterilizavo norėdama pasigrobti 
$10,000,000 turtą. Pagal tėvo ir vyro, garsaus išradėjo Cooper 
testamentą, dukterei teko du trečdaliu, ihotinai likusieji. At
vejyje, jei duktė neturės vaikų, tai, visi pinigai tenka motinai. 
Kaltinamoji aiškinasi, kad ji dukterę sterilizavo, nes ji buvo 
riienko proto. ' •

Parapijų kliųbų klau
simu Chicagoje

Kadangi jau keletas kores
pondentų bei kliubų darbuo
tojų pradėjo gvildenti tų kliu
bų reikalus per “Naujienas”. 
Tai šiuoini’ir aš žodį-kitą tar
siu.

Bet aš noriu kalbėti apie 
gyvuojančius kliubus, taipgi 
ir jų veikimą. Visų pirma, 
reikia užsiminti seniansį gy,- 
vuojantį Joniškiečių Labdary
bės ir Kultūros kliubą, kuris 
per Savo 10 metų 
daug yra nuveikęs, ypač lab
darybės darbuose 
yra daug prisidėjęs ir parė
męs lietuvių visuomenės dar
bus. Tik viena pas Joniškie
čius buvo yda, kad jie nesirū
pino susiartinti su Lietuvos 
Joniškiečiais ir užmegsti arti
mus ryšius. Už tat ir man 
praėjusiais metais lankantis 
Lietuvoje ir nuvykus į Joniš
kiečių padangę, neblivo su 
kuom kalbėtis apie Chicągos 
Joniškiečių veikimą ir jų nu
veiktus darbus. Apie juos ma
žai kas žinojo, o kurie kad ir 
žinojo, tai nei neįdomavosi ir 
visai Joniškiečių kliubu nesi- 
interesavosi.

. “Veikimo atgarsiai skamba 
visoj Lietuvoj”

Visai kitaip pasirodė Kupiš
kėnai, Kruopiečiai, , Žagarie-( 
čiai. Šiuos kliubus Lietuvoje 
žino netik jų parapijipbei val
sčių žmonės, bet taip pat žino 
ir kiti jų kaimynai, nes jų 
veikimo atgarsiai skamba pla
čiai po Lietuvos kampus ir 
kampelius. »■ ! t

Dabar dar kaslink šaukimo 
visų kliubų konferencijos. Ar 
tas atneštų kokią naudą, tai 
klausimas. , Veiklesnieji kliu- 
bai vargu norės dėtis į krūvą. 
Jie norės labiau savistoviai 
veikti', pasirodyti visuomenei 
ką jie gali. Konkurencijos at
žvilgiu veikimas gali būti na
šesnis. O prie to saviškiai la
biau supuola su saviškiais ir 
turi daugiau drąsos ir pasiry
žimo ką nors yeikti, kaip Lie
tuvoj, savo parapijos naudai, 
taip čia savo gerovei. Nekurie 
jaunieji kliubai, vėliau susi
tvėrę, senesniems kliubams li
pa ant kulnų; ,'

—Gruzdžių grinorius.

verta pamatyti
S. E. Sostheim and Sons., 

1900 S. State St., kasdien gar
sinasi “Naujienose” ir su lie
tuviais daro, platų biznį.

Ši įstaiga pardaviilėja viso
kius įrengimus (fikčerius) 
krautuvėms.

Tavernų savininkai šioje 
įstaigoje dabar gali pamatyti 
naujos mados, gražų, su veid
rodžiais barą. .Tai yra nepa
prastai puikus baras, tokio ba
ro dar niekas iki šiol neturi. 
Užpakalyje baro yra įtaisyta 
vieta vynui susidėti ir daug 
vietos cigaretams.

, Ęlektros šviesos taip yra ge
rai įtaisytos, jogei baras išro
do tikras papuošimas kamba
ryje. • Šis naujo modelio 

' ras yra-padarytas, kad jis 
pus ir nesusiraįtys. Jis 
laiko alų visada vienodo 
tumo. Tavernų savininkams 
verta pamatyti šį naują ir mo
dernišką barą. (-S’p.)

Pats
Patirk

Nuo savo gydytojo ar 
“Pain” gyduolės kurias 

vartoji yra saugios.

Ar vartotinas titulas 
“Jo Malonybė”?

“Drauge” dažnai tenka pa
stebėti ausį rėžiantis titulas 
“Jo Malonybė”. Šiuos dviejų 

titulu tituluojamas šv. 
parapijos Čikagoje kle- 
pralotas Krušas. Ar šis 
yra tikslus, ar taisyk- 
ir ar vartotinas,’ kaip 
noriu čia tarti keletą

Posakis “Jo Malonybė” yra 
anachronizmas, pasenęs kal
bos žodis. Dabartiniu laiku 
yra visai svetimas lietuvių 
kalbos dvasiai. Jo kilmė sie
kia absoliutizmo laikus. Jis 
buVo taikomas monarchams, 
visogaliams viešpačiams ir 
tam panašiai. Bet kodėl pra
lotas Krušas pasirinko tokį 
gązdinantį titulą, sunku pasa
kyti. Lietuvoje joks žmogus 
taip netituluojamas. Ten pra
lotų skaitoma dešimtimis, bet 
nei “Ryte” nei kituose Kauno 
laikraščiuose nepastebėsi jų 
tituluojant “Jo Malonybė”, 
Lietuvoje pralotai labai kuk
liai ir tikrai garbės reiškian
čiais, žodžiais tituluojami, 
kaip tai “gerbiamas,” ar “ger
biamasis”. Kiek esu patyręs 
pralotas Krušas pasirinko tą 
keistą titulą pasiremdamas 
tuo, kad anglų spaudoje pra
lotai tituluojami “Right Reve-

rend.” Gerai, bet išvertus lie
tuvių kalbon tinkamiausias 
žodiš bus “gerbiamasis”, o ne 
“Jo Malonybė”. Kaip atrodo 
pralotui Krizui turėjo įtakos 
rusų lirieškhrfniai militariški 
titulai kaip tai “Ego Blogoro- 
dic,” “Ego vysoko-Blagorodic” 
ir panašus.

Aiškumo dėlei patarčiau 
pralotui Krušni gerai įsiskai
tyti “Codex Juris Canonici” 
kanoną 328 ir to kanono ko- 
meritorį daktaro P. Malakaus- 
kio “Bažngtinė Teisė,” t. I, 
kur gvildenama pralotų privi
legijos. Užtikrinu, kail surasi
te, gerbiamas pralote, daug 
tinkamesnį ir gražesnį titulą, 
negu “Jo Malonybė”. O tas ti
tulas bus> niekas kitas kaip 
“gerbiamasis”, kas ir Lietuvoj 
priimta vartoti.

Dienraštis “Draugas” ypa
tingai be saiko prikergia pra
lotui tą gremėzdišką ti- 

,Jei korespondencijojtūlą.
pralotas minimas dešimt kar
tų, tai ir dešimt “Jo Malony
bių” nesutrumpintų prikimš
ta. Kiti katalikiški laikraščiai, 
kaip “Darbininkas”, “Garsas”

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

•‘Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 
Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
gasal darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas- 
merktain žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotūmo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; Imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nepavesk Savo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

žinote. kaip tai nuo galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos. klauskite savo gydytojo ką 
jis mano anie jas—sulyginant su 
Tikru Bayer Aspirin. •

Mes sakome todėl, kad prieš at
radimą Bayer Aspirin, daugelis va
dinamų “pain” gyduolių, gydytojų 
buvo patariama nevartoti jų. nes jos 
kenkė skilviui ir. labai tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikale praktiką.

Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, įsitikino, kad mediku 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas.

Atsiminkite tą: Tikras Bayer As
pirin yra priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodu kaipo pagelba 
nuo galvos skaudėjimo ir visu pap
rastu skausmų ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

Jus galite gauti tikru Bayer As
pirin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
neminėkit vien tik vardą “asnirin”, 
bet visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Aspirin

OUICKLY

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St
Enrlewood 5883-5840

Dar gražiau, modernii- 
kiau įrengta.

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

Smulkesni $7.05 tonas

Dykai Pasiteira
vimas ir Rodą

Nežiūrint kaip atkakli ar užaenėjue 
jūsų liga nebūtų, arba jeigu jus negavo
te geidžiamų pasekmių praeityj, nepralei
skite progos pasinuaudoti

DR. ROSS’O NAUJAUSIOMIS 
GERAI IŠBANDYTOMIS 

METODOMIS
Kraujo ligose, nerviškume, silpnume. 

Slapumo ir kroniSkose , ligose. Šie meto
dai duoda pageidaujamas pasekmes. Nie
kas neturėtų nuliųstt, nes tūkstančiai 
atgavo sveikatą ir vėl buvo linksmi.

Syphilis, gonorhea ir lytiškas silpnu* 
mas yra trys svarbiausios žmonijos ne
laimės. Jos yra pagydomos jeigu jas 
moksliškai gydyti nes dėl netinkamo gy
dymo būna labai liūdnos.

LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 
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 gydytojui 
kuris specializuojasi gydyme tam tikrų 
ligų. Pasirinkit gydytoją kuris turi 
daugelio metų praktišką patyrimą gydy
me tų ligų.

LABORATORIJOS EGZAMINACIJA 
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 6 v. 
Pirmadieniais, Trečiadieniais ir 

niais nuo 10 ryte iki 8 vai. 
Nedčlidmis nuo 10 ryto iki 12

Paimkit elevatorių iki 5 aukšto. 
Jis veikia ir Nedėliotais.

po piet. 
SeStadie- 
vakare. 
po piet.

didžiausias IČDADnAVIMAG MUSV 
PRATUŠTINIMO |VI HIlUMf IITIHV ISTORIJOJ

THE CIRCLE CLOTHING COMPANY
Rengia šį MILŽINIŠKĄ IŠPARDAVIMĄ pasiūlydama savo draugams 

kostumeriams
Originaliai Naujus Rudeninius ir Žieminius
Siutus ir Overkautus ir kainas nupigino iki

33% •
DYKAI! — kaipo priedas prie musų — AA DYKAI!

C.UU NUPIGINTŲ KAINŲ £-.UU



(Musų specialaus korespondento pranešimas)
armijosnosies

dėlkb
stebinti

apalpimąsmulki buržuazija

98.00

AMUNICIJOS PRAMONĖ

ir ne

Pilsiicki~Le VauRašo Di\ F

me

pžvalga

IŠ MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada

Jono Žitkaus Kelionė į Dangų
(Tęsinys)

valart dėles aš jau dro
ziau

kodėl- ko

kaikū

Į parodos 
subrinko

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

noriu pažymėti, 
nuslinkimas gali

vo smagumui, bet Jūsų pato* 
j......

Entėred aš Sacond Gass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chičago, DL under the tiet pf 
March Srd 1879.

Bet yra ir tokiij, 
paroda labai skau- 
—i. Jie iš josdšei-

ir pra- 
Nusišluosčiau

važinėjasi moto-
kelik sunkius

vėmimą, 
o jeigu 

tai krau- 
padidėja, 
ant kojų 
sumažėja,

Subscription Ratas:
88.00 per year in Canada
85.00 pen year outside of Chicaao
98.00 per year In Chlcago 
3c pėr ėopy.

Cenzūra, matyti, smar 
kiai veikia

daug
valdininkų, universiteto profe
sorių ir kitų laisvų profesijų 
žmonių.

Iš Lietuvos ta paroda grei
čiausiai bus vežama ir į kitas 
valstybes..

kiek
Tho-

Jau seniai yra pripažinta, kad vienas didžiausiųjų 
pavojų pasaulio taikai yra ginklų ir amunicijos fabri
kantų godumas. Norėdami pasipelnyti, jie kursto tau
tas prieš Viena kitą ir agituoja, kad jos ginkluotųsi; o 
kai iškyla nesusipratimai tarpe valstybių, tai ginklų 
gamintojai stengiasi visokiomis intrigomis jas dar la
biau supiudyti, kad jos eitų i karą. Todėl siūloma, kad 
tarptautinės taikos apsaugojimui amunicijos gamyba 
butų atimta iš privatinio kapitalo rankų.

Šito sumanymo teisingumą patvirtina ir faktai, ku
riuos dabar iškėlė Jungtinių Valstijų senato komisija, 
tyrinėdama amunicijos prekybą pereitojo Pasaulio ka
ro metu. Tarp kitų dalykų komisija surado New Yorko 
bankininko J. P. Morgano telegramą, pasiųstą 1916 m. 
i Londoną, su pasiulymu parduoti Anglijos valdžiai 
daugumą šėrų (akcijų) Amerikos kompanijoje, gami
nančioje šautuvus. Bankininkai supirko daugumą tos 
kompanijos (Winchester Repeatįng Arms Company) 
šėrų ir sumanė juos parduoti už $16,500,000 vienai ka
riaujančiųjų šalių.

Tas pasiūlymas galėjo būti padarytas Vokietijai. 
Tuomet vokiečiai butų žudę Amerikoje pagamintais 
šautuvais Amerikos kareivius, kai Jungtinas Valstijos 
sekančiais metais įstojo i karą Santarvės pusėje!

Karo pabūklai neprivalo būti rankose privatinių 
kapitalistų, kurie iš jų daro pelną. Visa amunicijos pra
monė turėtų priklausyti valstybei.

3 — Kor.
Kaunas, gi’Uodžio 16 d.

Maskvoje laikė kaipo muzie
jinius dalykus.

Pas šių dienų rusų žėmėS 
valdytoj us-SSSR politikus — 
irgi yra to noro vis 
pasaulį, o ypač Europą ir š. 
Ameriką. Mat, iš čia jie savo 
gyvenimui ima daugiausia pa
vyzdžių, semia mokslą ir sau 
tvirtina. Ne tik kad reikia Eu
ropą, Ameriką pavyti, bet ir 
pralenkti. Betgi kaip tik vie- 
šai savo darbais pasirodo, tai 
paStėbiama, kad nors ir km 
kuriose srityse pasivijo, saky
sim, žmonių švietime, bet mok
sle, kultūroje dar daug reikia 
padirbėti iki pasivys, štai ste
biu parodą ir matau1, kad po
litikoje išleistos didelės storos 
originales 'knygds, daugiausia 
apie' Leniną, Staliną. Bet kai 
pažvelgi j gryno mokslo sky
rių, čia matai tik buržuazinio 
pasaulio mokslininkų vertimus 
arba, geriausiu htveju, jų min
čių kompeliaciją.

IR TAS PARDAVĖ* SAVO 
SARMATĄ

SSSR Spaudos
Lietuvoje

Pirmiausia 
kad vidurių 
būti įgimtas. Ta liga daugiau
sia serga moterys. Ir tai daž
niausia tos moterys, kurios 
yra aukšto ūgio jr liesiosj Li
gos svarbesnes priežastys yra 
šios: perdaug artkšti korsetai* 
staigus suliesėjimas po ligos, 
per dažnus gimdymas ir tie
sioginis ' vidurių užgaviūiaš. 
Nors ir rečiau, bet ir vyrahis 
ta'liga prisimeta. Dažniausia* 
tiems, kurie 
eikliais arba 
daiktus.

• Simptomai

Vokiečių, Hitleriui dar neįšį 
glėjus, socialdemokratų parti 
jos organas “Vonvaerts” i:

Parodą atidarant kalbėjo 
SSSR atstovas Lietuvoje, Lie
tuvos švietimo miriisteris ir 

atidarymą 
aukštesnių

Vidurių nuslinkimas 
žemyn.

turėjo daugiau kaip du milto 
nūs skaitytojų 
rusai savo dienraščių milžiniš
ku tiražų Europos skaitytoją 
negali labai nustebinti.

Žinoma, SSSR daUg literatū
ros yra paskįrta savo raudO- 

aprašymui. 
čia parodoje matyli daug tarti 
rėiklrti pašvęstų ledinių, ku
rių dalis tyčia šauliai įrodo.

kitų tautų literatūra
Platus ir didėlis skyrihs ki

tų tautų literatūros, čia už- 
tiksit ir tokių tautų raštų, ku
rios prieš karą visai jokios 
savo literatūros beturėjo, nes 
caro vaidininkai tai buvo už
draudę, 
kad leidžia, bet net dar pade
da savo gimta kalba Šviestis 
ir mokytis.

.SSSR lietuviai komunistai ir
gi turi, regis, vienuplika kny
gų išleidę ir vaikams elemen
torius, kaip jie juos vadina. 
Tai lenkiškos kilrtiėš žodis. 
Lietuvoje vadinama abėcėlė. 
Lietuvių literatūra, išskyrus 
dr. Matulaitį, visa yra versti
nė, labai prastai išleista 
turtinga.

yra 
mas 
rusų

buvo nie- 
muš spar- 
nori lėkti 
jau grius 
pa'sipilda-

sa garbina, kas tik SSSR yra.fžioje nėra labai pastebimi. Jie 
Komunistų ir Lietuvoj ė ne
trūksta. <. Ar reikia kalbėti 
kokiu smalsumu jie žiuri pa
rodoje išstatytus eksponatus, c 
ypač tie, kurie niekuomet ne
buvo SSSR, 
kuriuos • 
džiai nuvilia 
na, kaip1 musę prariję. Mat, 
kaip kas rtianė rakiąš ir viso
kių uklonstjų raštus 
čia užsienyje jų heparodyti.

Mažiausia kritiškai į' pftro 
dą žiiiri 
miestelėnai, kuriuos stebina ir 
ta padaryta SSSR milžiniška 
pažanga. '

Taigi ši SSSR spaudos pa
roda įtikinančiai parodo, kad 
teitais, kaip ir kitose valsty
bėse, Veikia cenzūra. Ten, 
kur laikosi vieno ar kito pa
vidalo diktatūra, turi darbo ir 
cenzorių profesiją, kitur šio
kios profesijos visai nėsania.

Negalima sakyti, kad SSSR 
spaudos paroda butų gausiai 
žmonių lankoma. Žinoma,!jau apsižiūrėti, vyrukas išny 
SSSR simpatikų visur turi, Į ko 
visur yra komunistų, kurie vi- na

Nėra “nukrypėlių” 
raštų

Ar reiktų sakyti, kad viso j b 
parodoje Veltui ieškotum viso
kių “uklonistų” raštų, kaip 
štai L. Trockio ir kitų nukry
pėlių nuo Stalino generalinės 
linijos. Ar reiktų šioje pa
rodoje ieškoti socialdemokra
tų, kad ir rusų raštų, kurie vie
nur kitur pasirodė?

Ne, Čia neieškok nėkoinU< 
histinėš politinio tūrinio kny
gų — jų nerasi.

Kaip buvo Pasaulio lietuvių 
spaudos ir kultūros paroda, 
tai tose pačiose patalpose bu- 
vo patalpinti visi Š. Ameri
koje išleisti lietuvių komunis
tų raštai...ir net nelegalus ėję 
lietuvių koipūnistų laikraščidi 
kaip kur' Pietų Amerikoje. 
Taip, toje pačioje parodoje 
buvo ir SSSR einąs “Raudo
nas Artojas” ir “Priekalas” Iš
statytas , Ėjo, kas norėjo, ir 
tuos raštus stebėjo. Taigi 
anuomet buvo daugiau tole
rancijos parodyta, negu dd- 
bar...Dvi parodos, bet nevie
nodos tolerancijos, nors tose 
pačiose politinės apystovoše 
surengtos, net lygiai tose pa
čiose patalpose.

Beje, Š. Amerikos liėtūvių j 
SU Į komunistų garbei reikią pasa- 

kyti, kad jų išleistos knygos 
techniškai žymiau geriau pa
darytos, negu bet kurios ki
tos SSSR knygos; žinomė, iš
skyrus liuksįnes .

Taigi SSSR spaudos paroda 
turi aiškų cenzūros ahtspūlvį, 
tik čia jos ne Lietuvos •cenzo
rių. peržiūrėtos, bet SSSR.

Lietuvos cenzoriui butų Viš- 
vieną ar Stalino, ar Trocko 
Vašiai būtų parodoje, sykį lei
sta paroda, tai dėk ką nOri.

Prašau Piane klaidingai ne
suprasti, aš parodoj e visai Aie- 
pasigendu tų Trockio raštų, 
kurie- už SSSR sienos išleisti. 
Tokie Trbckio raštai visai lai
svai Lietuvoje pardavinėjami. 
Bet j uk Trockis, ŽinovieVas, 
kaip ir kiti nūkrypėliai yra 
nemažiau už Stalirią visokių 
knygų išledę Seniau SSSR ri
bose. Kur gi tos krtygOš? Jų 
parodoje nerasįt! Tai ką jau 
čia bekalbėti apie kilus raš- 
Itus, kurie komūrtištų dvasiai 
netinka, jų parodoje neieško
kit, nes tai tik veltui gaišinti I nieko daug 

Uaiką. lies; kiti nieko daugiau
tik giesmininkus; < 
visai rtieko neturėj 
da pamačiau, kad visi atsižiū
rėjo tokie suvargę, nosis nulei
dę. Vienas jaunas vyrukas tai 
nieko neturėjo kaip lik tą ži
bantį ratą, ir tas nebuvo ant 
galvos, bet nešė jį rankoj; tik 
ant syk jis prie manęs priėjo 
ir sakd

Palaikyk man aureolę 
minutei?

— Šiur, sakau, bet vos spe-

- Naujienas eina kasdien, iisMriahi 
sekmadienius. LeidMa Naujieną Ben
drovę 1789 S. Baliuj St, Chiėago. 
Ūl. Telefonas Onai 8500,

pasireiškia tuo, kad ligonis 
pradeda liesėti, pagelsta, iš- 
blyška, pasidaro nervingas ir 
jaučiasi nuolat pavargęs. Ne
retai jaučia svaigulį, galvos 
skaudėjimą, širdis dažnai pla
ka, o po valgio viduriai išsi
pučia ir žpiogus jaučiasi silp
nas. Vidurių užkietėjimas yra 
paprastas tos ligos simptomas.

Vidurių nuslinkimas gali 
Užspaiisti inksto trubelę, o tai 
pagimdo staigų ir aštrų skau
dėjimą 
šlapumas susilaiko, 
žmogus ir šlapinasi, 
j u. Tie simptomai 
kada žmogus stovi 
arba vaikščioja, ir 
kada jis guli lovoje.

Norniališkai skrandis esti 
gūnd aukotai, — žemiau šir
dies, kairėje pusėje. Kai vidu
riai nuslenka, tai ir tas orga
nas nusleilga žemyn lies pūs
le, pusėtinai padidėja ir pasi
daro neveiklus. Jį galirtia daž
nai apčiuopti.
/ Nuslinkę Viduriai, bendrai 

imant, užspaudžia žarnas, o 
tai jau pakeičia jų mechaniš
ką veiksmą. Taip pat nuslen
ka ir kepenys iki tokio laips
nio-, kad jas galima apčiuopti 
su pirštais egzaminuojant. 
Tam tikrais atsitikimais pa
liečiama ir dešinysis inkstas, 
kurį galima apčiuopti žemiau 
vidurių.

Tik atsargus egzaminavi
mas su X-spinduliais gali tik
rai nustatyti ligą. Toks egza
minavimas paprastai parodo 
vidurių organų nuslinkimą iš 
normališkos vietos.
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Komunistų laikraščiai 
drūti “bustina” Normaną 
niasą ir tuos Nėw Yorko 
riasparnius”, kurie bando SŪ-. 
skaldyti šd'cialistų organizaciją 
New Yorko mieetė ir Valstijo
je. Uabar tiė nauji socialistų 
“prieteliai” praneša, kad So» 
cialistų Partijos nacipnališ ko
mitetas B balsais prieš 2 užgy
nęs “kairiojo sparno” komitetą 
A’ nutaręs suspenduoti New 
Yorko valstijos srtčialistų par
tijas čarterj.

Ar teisinga šita žinia, dar 
tuo tŪrpu frtes pranešimo netu
rime. Komunistai yra daug ne
tiesos prirašę apie NeW Yorko 
socialistus, todėl jais tikėti ne-

ORGANAUJA “KAIRIA
SPARNIAMS”

Tas pat ir pritaikinančio 
mokslo srityje, tai yra toje da
lyje, kur- mokslo patyrimai 
tuoj sunaudojami, pritaikomi 
praktiškam gyvenimui, ir čia 
daug vertimų, mažiau origina
lių knygų. Bet vertimai pada
ryti iš pirmaeilių mokslininkų; 
kurių moksle autoritetai vieno
dai visam pasaulyje vertinami, 
žinoma, Europa ne visuomet 
gali su SSSR susilygini 
no, - literatūros srityse 
prieš karą rusams bene pirma | 
vieta teko; jie tą vietą ir da-i 
bar stipriai saugo. Tyčia gra
žiai ir gražių žurnalų meno' 
reikalams yra išleista, o taip 
pat ir knygų. Visi pasaulio žy- 
miausieji rašytojai yra išver
sti į rusų kalbą. Toks papro
tys pas rusus buvo ir prieš ka
rą. Kas tik geresnio literatū
roje pasirodydavo, jie lūdj 
sau išsiversdavo. Beje, šia pro
ga reikia pasakyti, kad prieš 
karą geriausius Skandinavų 
tautų rašytojus yra į rusų 
kalbą išvertęs musų tautietis 
JURGIS BALTRUŠAITIS, ku
ris dabar yra SSSR Lietuvos 
ministeriu. Jurgis Baltrušaitis

SSSR visų labai gerbiū- 
ir iki šiai dienai jis 
literatais nenutraukia ry- 
J. Baltrušaitis, be lietu- 
kalbos, yra nemaža eilių 

parašęs ir rusų kalba ir jų 
tarpe skaitėsi ir skaitosi stip
riu rašytoju.

Turtingas ir vaikų literatū
ros Skyrius. Sunku pasakyti, 
kiek tos vaikams skiriamos 
•knygos, yra pedagoginiu at
žvilgiu vertingos, nes jose 
daug pastebiama grynai agi
tacinio turinio.

Reikia tvirtai tarti, kad 
SSSR propagandai- ir reklamai 
lėšų nesigaili. Jei tik jie kur 
gali pasirodyti, pasirodo sko
lingai ir šauniai. SįSSR vidaus 
žiauri kova su savo idėjiniais 
priešais jų išorūmui daug pa
kenkė ir užsienyje daug kas 
nenori tikėti, kad tokiose ne
normaliose politikos sąlygose 
galėtų tarpti kultūra ir iš vi
so švietimas, mokslas. Tai 
SSSR gyvenimo Vairuotojai vi
sa šitai nujausdami stengiasi 
ir buržuazinį pasaulį įtikinti, 
kad pčs juos esama didelės 
pažangos.

BSSR politikai pas save vis
ką saikuoja, matuoja, skaičiuo
ja, kad save ir kitus įtikinus, 
jog vietoje nestovima, bet di
deliais šuoliais progresuojama. 
Todėl SSSR statistika pirmoje 
vietoje, štai ir į šią parodą 

i įėjus tuoj jums pakiš krinta 
statistikos duomens. O tie duo
mens vaizdžiai, grafiškai pa
rodyti ir visai įtikinančiai ro
do, kad caro laikais, 1913 me
tais, Rusija išleido 113,406,000 
knygų, o jau 1923 metais, tai 
yra komunistams jau visai įsi
galėjus, buvo išleista 133,364,-1 
000 knygų ir" 1934 metais —- 
473,780,000. Dienraščių per tą 
laikotarpį skaičius padidėjo 
veik dvidešimt kartų. Daba?. 
SSSR visoje savo teritorijoje I 
turi per 10,000 dienraščių, ku
rių tiražas siekia • per ketu-' 
riašdešimt rtiilijonų. čia į tą 
skaičių įeina ir kitų tautų dien
raščiai ir knygos, tai yra tų 
tautų, kurios įeina į socialis
tinių tarybų . respublikų są
jungą. /

Turint galvoje tuos skaičius, 
nepal'eiskim iš akių, kad SSSR 
teritorijoje yra daugiau kaip 
šimtas penkiasdešimt milijonų 
gyventojų. Taip pat pravartu 

t įsidėmėti, kad Rusijoje prieš 
karą buvo daugiau kaip 60% 
visų gyventojų neraštingų, o 
dabar jaunoji karta — visi ra
štingi, o senesnės kartos tar- 

s pe mažai paliko zneraštingų. 
. Reikia ir tai žinoti, kad laik- 
, | raščiai dabar SSSR beveik, pu

siau prievartos keliu platina
mi, nes išmokant darbinin
kams algas ’ be jų atsiklausf- 
mo užsako keletas laikraščių 
ir prenumeratui lėšas išskaito 
iš algos. Tat visai li'ėrtūostab'u, 
kad ofičiozinė spauda turi dau
giau kaip po tris milijonus 
skaitytojų.

Nori pasaulį stebinti
Bet visviena kaip tenais be

būtų, kultūros, mokslo ir švie 
tinto J§rįtyj,0 SSSR įtorą dė-

i» JParoda

sys. Ėjau ant galVOš Užsidė
jęs žibantį ratą, užsimovęs 
sparnus ir įsikibęs į kankles, 
palmę ir giesmių knygą. į tą 
pačią pusę ėjo koks milionas 
kitų žmonių. Kai kurie iš 
musų, pasirėdę sparnais ban
dė lėkti, bet iš to 
kai. Bėgs, bėgs, 
nais ir paskui kai 
tai vietoj to, kad 

Į kad net kibirkštys 
vo. Pabandė, pabandė, o pas
kui visi lėkimą taip ir metė. 
Taigi, visi pieŠkom drožėm, 
sakydaiūi palėksim tada, ka
da aūšiūrasiih su Sparnais.

Beeidami ant tų debesų su
tikom daug žmonių einančių į 
kitą pusę. Rordėsi, kad ėjo 

(atgal, pabuvoję ant debesų. 
[Kai kurie rankose neturėjo 

iau kaip tik kank- 
kaip 

vėl kiti 
paskum

palaikyti jos pahną, o paskui 
r jinai pražuvo. Mergina pa

siūlė man sako kankles ir, po 
galų Juozai, ir ji kaip į orą 
išgaravo; prisirinkau tokią 
daugybę visokių daiktų, kad 
vūs galėjau juos išlaikyti, mai
šėsi po kojoms, krito iš ran
kų. Paskui dar negana to, 
priėjo prie manęs tokis senis, 
atkišo man visas savo manat- 
kas — jau supykau 
šo, palaikyk 
prakaitą nuo kaktos ir sakau 
Jam —

— Klausyk, kas tu manai aš 
esu, vežimas ar ką?

Eidamas toliau pastebėjau, 
kad šalę kelio buvo primesta 
visokių tokių daiktų, kokius 
nešiau įsikibęs. Tylom ir nie- 
kb niekam nesakęs nuniečiau 
Šalę kitų savo visą tavorą. 
Žiūriu, užpakalin, nugi Jūozai, 
visi kaip vienas ėjo apsikrovę 
kanklinis, giesmininkais, kaip 
ir aš kad buvau. Matai, anuo
tai einanti atgal, kaip ir ma
nęs, taip ir jų prašė palaikyti 
tuos daiktus tik minutai. Atė
ję prie krūvos šalę kelio ir 
jie nusikratė savo pundų ir 
ėjome visi toliau, jau liuosi.

Kai ant galo užsirioglinau 
ir atsitūpiau ant debesio, pa
sijutau kaip naujas žmogus.

i Sakau.
(Bus daugiau) .

Nuslinkimą vidurių gali 
sėkmingai išgydyti tik dakta
ras. Gia reikia nustatyti tinka
mas valgis ir to valgio kiekis. 
Mat, svarbu, kad ligonio vidu
riai nebūtų perdaug prikiipšti 
it tuo pačiū metu jis gautų 
ganėtinai mūisto kiekį. Ren
kant maistą svarbu žiūrėti to, 
kad ligonis suriebėtų, bet per
daug nenutuktų, nes tai ken
kia širdies funkcijoms.

Vidurių ^nuslinkimu sergan
tiems žmonėms operacija daž
nai nėra reikalingą. Tačiau tą 
reikalą geriausia gali išspręsti 
tik gydytojas.

galima. Jeigu žinia teisinga, tai 
Norman Thomas su savo sėb
rais ardo partiją, vartodamas 
panašią taktiką, kaip kitąsyk 
Leninas vartojo Rusijos social
demokratų partijoje.

“Kairiasparniai” New Yorko 
organizacijoje- sudaro tik apie 
penktą dalį partijos narių ta
me ■ mieste. Nežiūrint to, kad 
jie seniai dėjo visas pastangas 
“užkariauti” miešto centralinį 
komitetą, jiems pavyko į tą 
komitetą išrinkti tik truputį 
daugiau, -negu vieną trečdalį 
atstovų. Ir tas Thomaso diri
guojamas įtrečdalys užsirnanė 
diktuoti dviem trečdaliam. Kuo
met gi tos mažumos reikalavi
mas būvo atmestas, tai ji nuo 
organizacijos atsimetė ir įkūrė 
savo frakcijos komitetą.'

New Yorko 'valstijoje atski
lėliai irgi yra mažumoje. Ta
čiau jie suvažiavo į “konven
ciją” (Uticoje) ir išsirinko 
“valstijos komitetą”, reikalau-' 
daini, kad Soc. Partijos centras 
jį pripažintų, kaipo teisėtą par
tijos organizaciją valstijoje.

Jeigu Krzyckis, Thomas ir jų 
sėbrai partijos nacionaliame 
komitete tą “kairiasparnių” rei
kalavimą pripažino, tai jie pa- 
niekirio demokratinę tvatką 
partijoje ir pasisakė už mažu
mos diktatūrą. Susipratę darbi
ninkai šitokio Thomaso šeimi
ninkavimo partijoje nepakęs.

Mes šupraritame 
munistai džiaugiasi ir uoliai 
talkininkauja Thomaso frakci
jai, — nors seniau Jie tą patį 
Thortiasą nesiliaudavo rtiekinę, 
kad jisai esąs “kunigas”, “pfy- 
čeris” ir t. t. Jų dabartine 
“nfeilė” Thojftasui rodo, kad ji
sai. nukrypo rtegeron pusėn.

Gruodžio 14 d. Kaune atida
ryta SSSR spaudos paroda, ši 
paroda talpinasi tose pačiose 
patalpose., kuriose būvb Pasau
lio lietuvių kultūros ir spau
dos paroda^ būtent, Vytauto 
p. muziejuje.

SSSR spaudos paroda globo
ja Lietuvos užsienio reikalų ir 
švietimo monisteriai. Kažkaip 
tai nesuderinamai atrodo, bet 
politikoje daug nesuderinamų
jų dalykų staiga tampa visai 
suderinami... Be to* pati SSSR 
politikos prigimtis tiek yra pa
sikeitusi, kad jų didžiosios už
sienio politikos atstovai visai 
jaukiai gali jaustis tarp bur
žuazinių valstybių atstovų... ,

Bet tai jau politika, kalbė
kim apie pačią parodą.

SSSR propagandai lėšų 
nesigaili

Sandaros Vaidyla paskelbė, 
paskui Vienybės Tysliava pa
kartojo melą, kad lakūnas Fe
liksas Vaitkus “išpardavinėja” 
gautas nuo Lietuvos žmonių 
dovanas. Dabar Tysliava bando 
tą melą paremti kitu melu ir 
rašo, kad “vienas asmuo nese
niai atvykęs iš Lietuvos, pasa
kojo”, kad Įeit. Vaitkus dar 
Kaune būdamas pardavęs “do
vanotą fotografijos aparatą”.

Kas ^ra tas žmogus, kuris 
taip “pasakojo”, Tysliava ne
pasako. Šitaip pasiremdamas 
“vieno žmogaūs pasakojimu”, 
sarmatos neturįs melagius gali 
Jcažin kiek primeluoti..

Kiek mums žinoma, tai Įeit. 
Vaitkus turi parsivežęs foto
grafijos aparatą iš Kauno. O 
Kaune jisai x paliko (ar parda
vė) seną aparatą, kurį jisai tu
rėjo piripiau.

Knygos prastai atrodo]
Bet štai kas reikią pšakyti, 

— knygų leidimo pati techni
ką gana prastoka. . Tos kny
gos, kurios yra skirtos maši-j 
niajn vartojimui, o ne liukši- 
ūės, prastai įrištos, menka po- 
piera ir iš viso savo išvaizda 
vsai ūeįmpoiiuo j ančiai atrodo, 
įpratusi akis žiūrėti vokiečių, 
ar prancūzų, anglų išleistas 
knygas čia nieko gero nepas- 
bės ir darys išVadą, kad dar 

■ toli SSSR pasivyti technikos 
[atžvilgiu Europos knygą.

SSSR laikraščiai ■ ’ neabejoti
nai daug turi skaitytojų, bet 
Jei mes palygiųsim 
rių Europos tautų laikraščių 
tiražu, tai, žinoma, rusų skai- 
tytbjas toli dar tūrėš atsilikti. 
Štai Prancūzijoje kai kurių 
partijų dienraščiai turi, dątt- 

šitatiš inėtų atsiekė, tiek; kiek giu kaip inilijdil? skaitytojų, 
carų buvusi Rusija ifer ištisus O juk prancūzai sudaro tik 
šimtmečius negalėjo padaryti, vieną trečdalį visą rusą gy- 
Bejė, rusi} carai norėdami hu-]ventoją . Anglų darbo parti- 
Stebinti phmlį MiUotaėt nu-• įgalias irgi turi daugiau
liejo taip vadinamą — “car ko- kaip tris milijonus skaityt6jų. 
lokol” (caro varpą), “car puš
ka” (caro armotą), kuriuos 
betgi nepajėgė jų^sunaudoti ir

Sveikatosjkyrius 
si

DAKTAlRV briAUGIJk

VKakym* kUai't
Chicagofe —• pištti:

Metams 22----- ------1-----
Pašei metą --— 
Trims mėnesiam# -------- -
Dviem piinesiami u-.- 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija \ ------
Savaitei ....
Mėnesiui

Suvienyto* VriatijosĄ ftį Chlcitfoj, 
paštus

Metams ........
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mšnedui 
tletavon ir kitur užsieniuose 

(Atritinta)
Metams
Pusei mėti
Trims mėnesiams 2A0
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu. 1



'Ketvirtadienis, saus. 9, 1936 NAUJIENOS, Chicago, 111. 1

LIETUVIAI DAILININKAI
ęial būt, pirmas Amerikon 

atvykusių lietuvių menas bu
vo spauda, daina, drama ir, 
pagalios muzika. Bet iį šitie 
musų dvasinęs kultūros reiš
kiniai, kurie šiandien tarp lie
tuvių taip populiarus, neatėjo 
patys per save. Reikėjo ener
gingų ir išlavintų žmonių, ku
rie visa ta j sumainė ir vykdė 
gyvenimam

Reikėjo būti nepaprastu 
žmogum, kuris tais 1 laikais 
drįso mokintis gydytoj um, 
advokatu, inžinieriurn ar kuo 
kitu. Neretai išgirsdavai iro
niškų pastabų, jog mužiko 
vaikas norįs būti poną. Bet 
laikai mainosi; mainosi ir 
žmonės. Lietuvių tarpę jau 
turime, gal būt, visų profesi
jų žmonių. Amerikos lietuvių 
menininkų-dailininkų, k u, r į e 
yra baigę meno mokyklas, yra 
nemažai. Jų skaičius nuolat 
auga. Tik gaila, kad negalėsiu

ŽINOTINA
: ’ •' : ’ ’ ' ---■ • * f •' ■ ‘

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—C A Nal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8.00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienoijiis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.♦ ♦ ♦ f

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
Šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.♦ ♦ ♦

PAšPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 4,33 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

♦ ♦ .. ............ <
ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 

son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746. *

CHICAGOS CITY HALL—Rotuše— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit, teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000. ' 

+ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, Uth ir State 

gatves. Telefonas WĄBash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
RIRe 1313.

t t t
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

.
COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 

Harrison ir S o. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
* ' ■ . * . .4 . y*7; j _ 1

(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais)

ŠEŠTADIENIAIS
(Subatomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
> - ■ -

1080 kilocycles „

PASIKLAUSYKITE!

visų jų čia paminėti, nes kitų 
nežinau vaidų. Kai kurie jau
nesnieji lietuvių kilmės meni
ninkai prisišliejo prie “ameri
konų”^ bes ten jie gali geriau 
įpragyvd'nimą pasidaryti.
Pirijtiięiį Amerikos lietuvių 

dailininkai.
Jonas Šileika, rodosi, buvo 

pirmas iš Ąmerikos lietuvių, 
kuris prieš Didįjį karą, ar 
karo meįtu, baigė Čikagos me
no mokyklą—Ąrt Institute. Vė
liau jis studijavo Muncheno 
meno mokykloj, kuri tuo lai
ku buvo labai pagarsėjus 
akademikos ir modernizmo 
skyriais. Jonas Šileika sugrį
žęs atgal į Čikagą ir tąpybpje 
turėdamas stiprų pagrindą 
bei patyrimą, nupiešė rašyto
jos Žemaitės portretą. Išstatęs 
tą portretą Čikagos Art Insti
tute parodon, gavo Eisendra- 
th’o prizų $į00.00. Taipgi jis 
nupiešė lietuvių rašytojo “Dė
dės” Šerno portretą. Berods, 
jis nupiešė ir daugiau žymes
nių ęikagiečių lietuvių portre
tu. - -v

; Jpnąs §iįeika, sugrįžęs iš 
.Muncheno kartu atsivežė tru
putį ir moderniškos dvasios. 
Bet jis tą modernizmo įkvėpi
mą vartojo su rezervu. ’ Susi
pažinęs su Muncheno mokyk
la ir to įailfo Europos menu, 
jis visgi nuo nieko nepasisko
lino svetingų savybių. Tačiau 
jis pasiekė subrendimo laips
nio kiek skirtingoj formoj, 
negu jis buvo pirmiau. Jo že
maitės portretas technika ir 
plastikos kokybe daug skiria
si ųuo kitų jo pieštų portretų.

Jonas Šileika, kaip ir visi 
jauni dailininkai paprastai 
kreipė daugiau dėmesio į tech
niškus dalykus, negu į žmo
gaus psichologiją. Bet Žemai
tės portretas nustelbia visus 
dailininko rankos drąsius brū
kšnius savo psichologine vei
do išraiška. Veidas, kuris pa
sako žmogaus asmenybę, ku
ris iškelia asmens sielą. Tą 
menininkai labai vertina, nes 
ne visuomet pasiseka įsigauti 
į subjekto psichologijos savy
bes, nevisuomet galima su
prasti ir susigyventi su busi
mu portretu. Tas pripuolamai 
atsitinką, kaip pripuol.api.ai 
atsitinka ir kitose meno šako
se, kur pasireiškia grynas me
nas.

Jonas Šileika, be abejo, tuo
met gal ir nepastebėjo, kad 
žemaites portretas, pįęštas 
prieš 15 metų, yra geras port
retas. Jis randasi Čikagoje, 
rodosi, pas Dr. A. Montvidą?

Kitą Jono Šileikos gerą por
tretą teko matyti Lietuvoj 
Universiteto rūmuose parodoj, 
tai Valstybinio Teatro direk
toriaus Dauguviečio portretas. 
Pastarasis kūrinys turi nepap
rastai įdomias šviesas. NJat 
pieštas lauke ant saulės. Rei
kia pasakyti, kad Šileika yra 
geras laridšaftistas. Jo land
šaftai taipgi įdomus ir trupu
tį moderniški, bet toli ne ab
straktiški, kaip kad šių dienų 
ipodernįstai tuo pąsižymį

Jonas Šileika, rodosi, 1921 
m. išvažiavo Liętuyon. Netru
kus po jo išvykimo, Kauno 
meno mokykloj jis užėmė mo
kėtojo vietą, kur ir iki šiol te
bemokyto  jau j a.

Amerikoje'būdamas Jonas 
Šileika atliko nemažai grafi
kos darbų, kurie savo laiku 
sunaudoti spaudoj.

—Bendradarbis.
(Bus daugiau)

♦

Vaikų meniškų darbų 
parodėle Art Institute.

Nuo gruodžio 18 iki vasario 
2 d., š-m .Ąrt, Instituto trobe
sy j (Vaikų. Muziejaus skyriuj) 
yra surengta vaikų meno dar
bų parodėle. Šita parodėlė 
yra pirmo semestro šeštadie
nio vaikų skyriaus mokyklos

įvairių plastikinio meno dar- 
^ų ^ųĮękęiją. '

Vaikai, kurie lanko tas pa
mokas ar norintieji lankyti, 
gali • pamatyti, ką to skyriaus 
mokyklų vaikai turi parodyti.
Pagalios ir Kristus 
atvažiavo.

Buvo daug kalbėtą, rūpin
tųs, fcol galų-gale’ sųląukta 
$750,000 vertės. Repbrąndt’o 
pavęiksĮas “Kristus Emmąu- 
se”. Jį prisiuntė Loųvre’o mu
ziejus Čikagos Aęt Institutui. 
Paveikslas užvakar buvo pa- 
kąbintas prie kitų. Rembran- 
dt’o $5,000,000 vertės paveiks
lų parodos.

Paroda užsidarys sausio 19 
dieiią.

Bevažiuodamas me 
džioti žuvo nuo sau 

tuvo kulkos
Įsidėjęs šautuvą į automo

bilį, 30 metų Joliet pilietis, 
Stanley Stanis, išvažiavo me
džioti. Ties Lockportu, šautu
vas netikėtai šovė medžiotoją 
mirtinai sužeisdamas.

Romansuodamas su 
150 moterų išviliojo 

iš jų milięną
...I 11 1     . ■ ...i.i,

Metams į pątąisos ųąmu^ya- 
kar buvo nuteisiąs 51 mę.tų 
“Don žuanas” Nath'anięl Her- 
bert Wheelųų, kuris romąnsąvo 
per laiškus su 150 moteriškių, 
ir į kelis metus išviliojo iš jų, 
kaip spėja policija, apie rnilio- 
ną dolerių.

Tarp “mylimųjų” buvo ir ke
lios chicagietęs, kurios patyriu 
sios, kad jų “mylimasis” gyr 
vena Steveųs viešbutyje, jį 
areštavo ir patraukė tęisųiąn.

Wheoler prisipažino laiškus 
rašęs ir pinigų gavęs iš mote
riškių. Jis sako, kad išviliojęs 
apie $33,000, o iš laiškų, “daug 
priSjuokęs”.1 '

Verčia pastorių 
mokėti $10,820 ąli- 

monijos žmonai
Apie 11 rneįų a.tįgąl bąptisių 

pastorius Cordyon Battershell 
persiskyrė sų žmona. Buvo 
priteistas mokėti $20 į savai
tę vaikų užlaikymui. Tuoj po 
teisipo BatterslielĮ apleido Chi
cago ir dingo. Per 10 su vir
šum metų žmoną jo ieškojo, ir 
pagaliau, keletą dienų atgal už
tiko buvusį vyrą YMCA viešbu
tyje, 836 S. Wabąsh avęnųe. 
Nutemptas j teismą Battęrshęįl 
sumokėjo žmonai $150 ir pri
žadėjo sumokėti ir $10,82Q už
sivilkusios alimonijos.

.y , .

Draugijų Žinios
....... ...............................................................

■■ ■ ‘ 1,‘

Sausio 2 d

iš New Yorko valstijos. Tai 
buvo velionio brolio, Kazimiero 
Simonaičio, kuris atskubėjo 
Čhicagon pasakyti paskutini su
diev. Prie koplyčios teko nu
girsti, kad “vieną lydėjo trys 
graboriai”. Tikrenybėje buvo 
taip. Kūnas pašarvotas ..Le - 
chavičiaus koplyčioje; laidotu
ves tvarkė, J. F. Eudeikis, o 
grąbnlešius vežė A. Petkus. 
Tai ir susidaro trys. Grabą ne
šė R. R. Kliubo nariai.—p.

ryto. Man labai patiko biru- 
tįečįų vaisingumus.

Linkiu Birutei dar daug me
tų gyvuoti.—D.

Dariaus-Girėno Lęgio- SLA. 63 kuopa rengia 
nas Kvie.čią Ųks- ■ balių su muzika, šo-, 
Kareivius j kiais ir lalėjimais
Narius > —----- rGrųojįio mėų. mirė 3 nąriai 

Gruodžio 28 d. turėjo šiokių —-
vakarą Auditorijoje ROSELAND. -

> ' ’ SLA 63 kuopa turėjo metinį
Į Amerikos Wono lietuvių susirinkimą Tuley Parko sve- 
skyrius, Dąriąus ių čireno kuo- tainėje, 90 str. ir Lawrence 
pa gr. 28, Lietuvių „Auditori- Ave«

Iš valdybos pranešimų paaiš
kėjo, kad mirė narys Juozas 
Dvilis.. Tai jau trečias miręs 
narys gruodžio mėnesį.

Sausio 25 įvyks, metinis 
parengimas

Komisiją, kurion įeina A. 
Snarskienė, O. Mockienė ir A. 
Laurųtięnė raportavo, kad kuo
pos metinis parengimas įvyks 
sausio 25 dieną, 6 v. v., J. Ma- 
.cukevičiaųs svetainėje, 1036 
93rd str.

Baliuje dalyvaus pagarsėjęs 
Rosektndo “Šakar-Makar” cho- 
rąs, kuris gražiai sudainuoja 
dąinąlęs; bus kalbėtojas, Įcuris 
trumpai paaiškins Slj>Ą reika
lus ir kitokie t pamarginimai. 
Malonu patėmyitiy^kad musų 
darbščioj narės, 'M. Bertulienė 
ii; O. Jasaitienė duoda dovanų 
išląimęjjimui. Ir, be to, bus gra
žus lietuviški šokiai prie geros 
muzikoj.

Prie } progos pastebiu, kad 
kuopęs susirinkimų dięna per- 
maįnyta i^ pirmo penktadienio 
į pirmą ketvirtadienį. Sekantis 
susirinkimas įvyks vasario 6 
dieną, Tuley Parko svetainėje, 
90 str., ir Lawrenęe Avę.

Narys1.

Ciceriečiaį pas Birutę
CICERO.— Kaip , jau btfvo 

“Naujienose” rašyta, “Birutė” 
pereitą šeštadienį turėjo šeimy
nišką vakarėlį Lietuvių Audi
torijoje. Tarpe svečių tame va
karėlyje buvo ir cįceriečių, Mi- 
Uąųękas, Sakalas ir Dęveikis. 
Ten buvo taip smagu, kad nei 
nepajutom kaip atėję 2 vai.

rollerskei

jpje surengė šokių vakarą, ku- 
riąnię, greičiausiai dėl susibė
gusių' švenčių ir menino garsi
nimo, neatąiįąnkę labai daug 
.pųblijiOš. Vienok tie, kui’ię bu
vo, praleido vakąrą sklandžiui 
ir linksmai. IJe šokių, buvo ir 
programas, kurianje. dalyvavo 
keli kornęd.ij antai, profesiona
liai scenos šokėjai, 
tininkąi”,' etc.

Dėkoja rengejąiųs
Legionieriai su savo darbš

čiu komandantu, B. R. Pietkie- 
więię, širdingai Ję^oją publikai 
ųž atsilankymą, h* visiems yą- 
kąro dąrbįninkains, kurią tam 
energingai ir sąžiningaij pįįldjė 
savo paskirtas pareigas.

Kadangi prasidėjo nauji me
tai ir kyla duoklių sumokėji
mo klausimas, tai nariams pra
nešama, kad jią gali užsimokė
ti l^uopos susirinkime, kuris 
.įvyks sausio 27 Hollymood sve
tainėje, arba pas komąndant^ą, 
i p. Piątkįęwicz, 2608 W. 4^$ 
Street, LĄFayette 1083. fenai 
galima ne vien užsimokėti 
duokles, bet ir gauti įvairių in
formacijų ir patarimų./ 1

Į eks-kareiviųs
Brangus lietuvi, eks-kareivi: 

ar priklausai1 prie veteranų or
ganizacijos? Jei ne, tai esi ma
loniai kviečiamas stoti į db 
džiausią ir stipriausią veteranų 
organizaciją, Aiperican Legion, 
kurioj ir lietuviai turi savo 
skyrių, būtent minimą, Dariaus 
jir Girėno Kuopa, Post Nr. 271. 
?Ęąate kviečiami į šį postą, nes 
jis yrą vienintelis Amęrikos 
Legione. Rūpinasi narių padėti
mi, gina jų Reikalus ir atlieka 
narių naudai kitus darbus, ku
rių pavienis žmogus, be orga
nizacijos, negalėtų atlikti, fąrp 
kito Ip, Juostas išrūpina vietą 
ligoniams Hines ligoninėje,’ iš
gauna pensijas, etc.

Frai\k Krasauskis.

$70 miliųnų švietiųip 
reikalams ęhįęhgąj

Ghcagos mokyklų taryba va
kar priėmė biudžetą 1936 me
tams. Mokyklų užlaikymu'i, al
goms, knygoms numatoma apie 
$70,270,000 išlaidų.

SLA. 301 kuopa rengia 
vakarą

i CICERO. — ŠLA 301 Kuopa 
ręngįa nepąpraątąi puikų šo^ių 
vakarą Šeštadieni, sausio 11 
■dieną, 8 v. v. 'Bus muzika ir 
trys lajmėjimąi, be atskiro. iųo}- 
kesnio. Tai’ retas atsitikimas, 
kad už tą pačią įžangą butų

> " • ’ l‘ ■ ■ * ■- ■ • ‘ ‘ • i • J
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dalyvauti. Įžanga 25 centai.
širdingai prašomę visus 

lyvąuti, Komisiją:

galima kartu ir • laimėj imuosę

da-

V. Gunauskiene, 
M. ę^rtbienė ir 
M. Ketvirtįenė.

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursią ir 
vaistininkų.

*# —i1 ' . <

SUSIRINKIMAI
ŠIANDIEN
Ząrąsiškįų Klįubą—metinis susirinkimas J. Žukausko bute, 2126 S 

Halsted St., 8 vai. vak. Bus renkama valdyba 1936’m. M. 
Šileikis, pirm.

•i -M u v •. ; **•■» ' ' ■ ■-;% v 4

PARENGIMAI
'V •, •

‘‘Trys laidojo vieną” 
-.......... 1 \

CICERO.—Pereitą šeštadienį 
po pietų palaidotas Vincas Si
monaitis. Iš Lechavičiaus ko
plyčios ' J "'Li'ėtuvių Tautiškas 
kapines jį palydėjo apie, 20 au
tomobilių. Vienas iš jų buvo

ĘĘRNICE AUKSUTIS
Pętšiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 6 diena, 7:00 valanda 
vakare 1936 iii., sulaukus 10 
metu 10 men. amžiatis, gimus 
Chięagd, 111.

Paliko dideliame nuliudime^ 
motina Agnieška po tėvais Su
ruksite, 2 broliu Joną ir Ka
zimiera. teta Marijona Podrus, 
2 pusseseres Anastazija Gibson 
ir Jadviga Liužin, dėdę Joną 
Liužiną, 5 pusbrolius ir daug 
kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
3438 S. Lowe Avė./ Telefonas 
Yards 5034.

v Laidotuvės iyyks šeštadieni 
sausio 11 d., 8:00 vai. ryto iš 
namų i šv. Jurgio parapijos 

! bažnyčia, kurioje atsibus gėdu- 
liji^oią pamaldos už vėlipųes 
siela, o iš ten bus nulydėta i šv.

! KazĮmierb kapinęs.
Visi a,, a. Bęrniee Auksutis 

t efyniąęs, draugai ir pažyštamį 
ėSat ntfoširdžiaį kviečiami dą- 

į lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame.
Motina, braliai, pusseserėj, 
dęde,’ pusbroliai it gimines.

Patarnauja laidotuvių direk^ 
torius 58. P. Mažeika', Telefo
nas Yards 1138.

SAUSIO 11.—Mergaičių Ratelio “K. R.”— Leap Year Shuffle, 
Vienna Suite, Bismarck Hotel, Randolph & Wells Str. 9:00 
P. M. Įžanga—$1.00.

SAUSIO 11.—SLA. 301 Kuopos vakaras Cicero šemetų svetainėj, 
' 1500 So. 49th avenue. Gera muzika, įvairumai. Įžanga— 

25c., ir prizai laimingiesiems.
SAUSIO 11—Lietuvių Jaunimo Draugijos Plaukimo Vakaras, 

Medinah Athletic Kliube, £05 N. Michigan ąve. Gražuo
lės ir “gražuolio” rinkimas. Pasaulinės parodos plauki-

• kės. Įžanga iš anksto—50c., prie durų—65c. .
SAUSIO 11—Kruopiečių Kliubo vakarėlis, Neffo svetainėje, 

2435 S. Leavitt Street. '
£AUSIO 12—Radio Drama* “Makalai” scenoje, Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje, 3133 S. Halsted stręet sų Į£- “Ma
kalo” rolėje. Be to, krutamieji pąvęijkslai, dąmpą, šokiai. 
Pradžia 5 yąl. pp. 40c. ypatai. •

SAUSIO 12.—Pirmyn Choro Card ir Bunco Party—NęĮJfo, sve
tainėj, 2345 So. Leavitt. Programas, prizai, u^andžiai. 
6 vai. vak. Įžanga 35c.

SAUSIO 18.—Teisybes Mylėtojų Draugijos vakarienė “Yesęlija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Cliicagoą Rietuvių Auditorijoj, 3133 So.

, Halsted St. Pradžia 6-tą vai. vak. Įžanga 50c.
SAUSIO, 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metiųis Vakaras- 

koncertas, Sokol svetainėje, • 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžią 4 vai. pp.

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopęs balius, J. Macukęvičiaus svętainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roseląndę pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

VASARIO 1—Amerikos-Liętuviy Olimpiadas S^tmin^u Pa- 
gerbimo Vakaras, Southmoęr Vięšbųtyj, Stony lįsland 
&. 67th Street. Bilietai 75c. Giros G. Stepįięų^ orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras statę operetę “ęAVALLĘRIA 
RŲSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 Sęąth Kedzie 
Avenue.

§ $0N”-
15 South

VASARIO

Kas penktas žmogus 
Chicagoie turi auto- ;

i ;
» ■ .

Chicago NJ$jęję CĮub pį^iųir: 
ninkas C. Mį. tįąyėS geibia, | 
kad Chicagoję ir visoje Illinois1 
valstijoje, ’kas pppktąs žiogus i 
turi automobilį. Paėmus visąj 
Ameriką, pasirodo, kąd nuo-: 
šimtis bevąiįį nepąsilf:ęičią—po 
automobilį kąs. 5.7 žm.ęųėą?s’

Kanadoje—išpuolą, pp auto
mobilį kas 8 žmonepis; fcąųęįr 
joje—22; o Vokietijoje—pę au
tomobilį kas 68 žmonėms.

Valandos: nuę 9 ryto iki 9 v. vak.
DR. C AR R

DENTISTAS
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Blatas pataisau i tris valandas

856 WEST 63rd ST., ‘ “
Tel. Normai 6100..

Antros lubęs priešais Wiebold

1 Kedzie Avenuę. ;
VASARIO' 23—SLĄ. 139 Kuopos koncertas, “Ęirmyų’A operetė, 
, ’ . “Gražioji, Galątea”, Strumilos svetainėj, 1,58 į. 16? St. 

šokiai. Pradžia—5:30 y. v. Įžanga 4įQc.
KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 

Club)—Dąiųų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halstęd St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

lerkit k Reikalaukit
Visose Alinėse
Mutual Trijų 

» ’l,

žvaigždžių
Kentucky
Bourbon
£ < -» ■ M «.* i1» * A-*

Ir
Lietuviškos

. 7 < * ■ ' ■ < r > L *>.

Degtinis 
ir-' k

Jųlijoą Andzulienė (Angelus)
PO, TĖVAIS GRINEVIČIŪTĖ

Mjrė sausio 6 d., 193$ ip., 9 valandą vakare, sulaukus 62 ipe-.
< tą anižiaus. 1 ' * ’ •

Kilo iš Marijampolės apskričio, ‘ Marijampplės parap., Vyšna' 
laukio kaimo. ' ’
' Amerikoje išgyveno 45 metus.

Palijo' dideliam^ nubudime 5 dukteris: Marijoną' Gečienę ir 
žentą Prancišką} Onų Zolp ir žentą Ignacą, Julijoną Utz ir žentą 
Hąrbęrt, Petronėlę ir Elzbietą Janoskey ir žentą Vincentą, 3 sūnūs: 
Ahtapą ir marčią Josephinę, Jurgį ir marčią Ęstelle, ir Joną, ir 

; daug kitų giminių. ' • z ’
Kunaą pašąi’vętas 13£7 S. 49th Ct., Cicero, Tel. Cicero 3724.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, sausio 11 d. Iš namų 8 vai. ryto 

bus atlydėta i šv. Antano parap, bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už veliones' sielą. Po pamaldų bus nulydėta i švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse. Nuliūdę:

Dukterys, sunūs, žentai, marčios ir gimines.
I. Dėl informacijų \ pašaukite BOUlevard 5203.

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCQ.
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803
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Ieško įtariamos slau
gės Dr. Peacock nu
žudymo misterijoje

Atsilankiusi j nužudytojo šer
menis verkė daugiau negu 
nužudytojo žmona

Policija, desperatiškai ban
danti surasti piktadarį, kuris 
pereitos savaitės pabaigoje nu
žudė vaikų ligų specialistų, da
bar ieško slaugės.

Nežino nei jos vardo, nei kiu 
gyvena, nei kaip ji atrodo, 
k*, ko todėl, kad pirmadieni, 
laidotuvių koplyčioje, 1359 De- 
von avė., kur įvyko gedulingoj 
apeigos, buvo "kokia tai jauna 
mergina. Ji smarkiai verkė. 
Vienas iš dalyvavusių apeigose 
vyriškių verkiančią moteriškę 
pastebėjo. Užinteresuotas, ir 
nesuprasdamas kodėl visai ne
pažįstama moteriškė daugiau, 

Visa Amerika DŽIAUGIASI
Labiau- Al 1 /I 1 F
c

Sušvelnintais
JUOS GALIMA GAUTI VISUR

NEW ORLEANSVadovauja Atletikos Kliube. “Nuo pa
sirodymo Labiau-SuSvelnIntij Olęl Goldą 
jų pareikalivimaa nuolat kila. Jie yra 
populiariSkiausi cigaretai musų Kliube”, 
sako T. W. Bordcn. cigaretų kaunterlo

Yra Mėgiami Ant Broadway. “Pagarsėjusia
me Paradise Restaurante, kur “Old Maestro.” 
Ben Bernie, gastroliuoja, Old Golds pardavi
mas buvo dvigubas Lapkričio ir Pasidvigu- 
bino Gruody j. “Labiau Sušvelninti tai padarė!

Sensacingas Pavykimas. VLabiau-Sušvelninti 
Old Golds populiariškumas yra sensacingas. 
Jų pardavimas eina smarkiai pirmyn”, sako ' 
K. W. Rohlfing, Stix, Baer & Fuller, eigaretu 
krautuvės vedėjas.

Old Gold-pirkėjal užplūdę miestų. “Išrodė, lyg 
tai buvo ‘‘Mardi Oras savaitė”, sako Odessįjay, 
field, Rooševelt Hotel Cigaretų Kaunterlo vedėjas, 
“tiek žmonių susigrūdo’ pirkti Labiau-Sušvelnin- 
fus Old Golds.”

Naujieji Cigaretai Labai Džiugina
Rūkytojus Visur!

pRAĖJUSĮ SPALIŲ Lorillard 
Įvesdino naują cigaretą su šiuo 

pastebėtinu pasiulijimuj
Surukykit pusę pakelio Labiau- 

Sušvelnintų Old Golds. Jeigu tai 
nėra puikiausias cigaretas kokj jus 
kada nors rukėt, mes dvigubai 
grąžinsime jūsų . pinigus.”

Niekad pirmiau jokia tabako fir- 
ma nedavė panašaus pasiulijimo. 
Bet Lorillard žinojo, ką darąs. Jis 
buvo persitikrinęs, jog kiekvienas 
gero tabako mėgėjas gąus užga- 
nedinimą iš šio rinktinio derliaus

lapų Labiau Sušvelnintų Old Golds.
Taip ir išėjo! Jeigu jus užklau

si te prie bile cigaretų. kaunterio, 
jus rasite, kad Labiau-Sušvelninti 
Old Golds laimi rūkytojus, kurie 
rūkydavo kitokius cigaretus, per 
metų metus.

šis pasiulijimas dar atdaras dėl 
jus. “Jeigu JUMS jie tikrai ne pa
tiks, mes užmokėsime už juos, ir 
užmokėsime DVIGUBAI!”

SKAITYKIT PASIULIJIMĄ 
APAČIOJ.

Clcvclando Turtuoliai pasirenka Labiau-SuBvelnln- 
tusi “Nuostabu matyti, kai pagarsėjusios Clevo- 
lando moterys pasirinko Labiau-Sušvelnlntus Old 
Golds per paskutinias keletu savaičių,” rašo p-nifi 
Victor B. Phillips, iš Clevelando.

“Jie Žiba su žvaigždėmis,” Eddie Cantor rašo, “La- / 
biau-Sušvelninti Old Golds parsiduoda 2 ant 1 vir
šiau kitų rūšių ^igaretii United Artists Kafeterijoj, 
pasak eigaretu pardavėjo.”

BET,PALAUKIT... iki jūs užsirūkysite 
šiuos LABIAU-SUŠVELNINTUS cigaretus!

p", ŪKITE sportu, lp gaukite pakeli 
O L.bl.»-S»Svel»l»W OMGoiaa. Jei
gu')t>. nepasisakysite, kad Jie yra pui
kiau.! clgaretal kokm. >W> rokite. 
prl.lq.klte pakelio apdangalo .u lt- 
kušlai, dešimt, eigaretu Mlo kuriuo 
laiku, bet ym vbllau kai •prlei O«u-

ESTABLISBED 11OU

110 we.t totu Street, York City

?1o 1 d. 103«. 'r l«. ’"V“
Xau. dvigubai. „tu.uiPrr.luuU-

ATfiMJSlI PINIGUS DVIGUBAI
jeigu jie JUS nelaimes 

sulig pasiuliiluui putaryto rūkytojams

CHICAGO

(Mr, Cantor apsivilkęs rolėje “Striko Me Pink”)

Išparduoti pa» Morrlson. “Po savaitės laiko kai 
Labiau Sušvelninti Old Golds atsidūrė Chięagoje, 
mes turėjome patrigubinti orderi. 24 valandas vė
liau išpardavėm iki paskutiniam kartonui.” sako 
Charles A. Rubcy, Morrison Hotelio cigaretų kaunte
rio savininkas. RINKTINIO DERLIAUS J

TABAKAS P
ĮĮįF***^—tnO.

negu žmona raudotų velionio, 
jis . ėmė ją sekti. Apleidusi 
koplyčią, moteriškė nuėjo į vais
tinę netoli nuo koplyčios, ten 
pasėdėjo kurį laiką šluostyda
ma ašaras, o vėliau nuėjo su 
keliomis draugėmis, kurių, ma
tyt, vaistinėje laukė.

Vaistinės patarnautojas, ma
tęs mer^'.ną, pasakė, kad ji 
esanti slaugė, bet pavardės ne
žinąs.

Dr. Peacock buvo nužudytas 
naktį, iš ketvirtadienio į penk 
tadienį. Pašauktas “pas ligonį” 
jis išvažiavo iš namų, 5555 
Sheridan Road apie 10 vai. va
karo, ir daugiau nebegrįžo. Ant 
rytojaus jis buvo rastas ne
gyvas automobilyje, Northsidėj.

Sugavo 12 metų mer
gaitę — vagilką, pasi

rėdžiusį berniuku
4 vai. naktį Wilmette prie' 

miestyje policija suėmė 12 me
tų mergaitę, kuri maskaradavo

gatvėmis pasirėdžius! įjreniuko 
rūbais., Ji matyt, bandei pabėgti 
iš namų,' nes sekančią dieną 
turėjo stoti j vaikų teismą už 
vagystę. • ' . ' < '

Rūpinasi neregiais, 
rengia diskusijas 

jų naudai
Amerikos Raudonasis Kry

žius sekantį ketvirtadienį Ste~ 
vens viešbutyje, rengia disku
sijas ir demonstracijas, kurių 
tikslas yra supažindinti suin
teresuotus kaip rūpintis nere
giais ir duoti sugestijų apie jų. 
būvio pagerinimą.v

Diskusijose kalbės eilė gydy^ 
tojų, Chicagos Knygyno aklųjų 
knygų ’ skyriaus vedėjai, vai- 
džios( labdarybės skyrių vedė
jai, etc. Diskusijos susidės iš 
dviejų sesijų, nuo 9:30iki 12:00 
ir nuo 1:30 iki 4:00. Stevens 
viešbutyje tą pačią dieną* bus

NAUJIENOS, CJrieago, III,

6 

ėlionio

surengta ir neregių padarytų 
dalykėlių paroda.

Įranga yra veltui ir visi, 
suinteresuotieji kviečiami atsi
lankyti. . .:i „

Rengimu rupiriasi Mrs. G. 
T. Bunker, LaGra’nge, Amerikos 
Raudojono Kryžiaus. Chicagos’* 
skyriaus Braille instituto ve
dėja.

L ■ ' ___________ -

Adv. K. Jiirg 
Pilietybės pamokos 

veltui
>• • • • ■■ ; • : :

Rytoj vakare Chicago j e Lie
tuvių Auditorijoje prasideda pi 
lietybės pamokėsi kurias ves 
adv. K. Jurgelioriis. Pamokos 
visiems veltui. Pasinaudokite 
pamokomis visi, kurie> rengia
tės prie pilietybės, jei norite 
suprasti • geriau teises ir privi
legijas pilietybės. Pamokos bus 
duodamos kiekvieną penktadie
nį, išskyrus pirmą mėnesio 
penktadienį. PiMoji pamoka 
rytoj, 8 :09 val.i vakare.—J. ..

. ’ Z .• I • • ■
_________ !______ z • ' H' ; •

Dėl jubiliejaus kriau
čių susirinkimas 

atidėtas
Kriaučių Lokalo $269 A.C.W. 

of A. susirinkimas neįvyks 
penktadienį, sausio 10 (J., nes 
tą dieną Amalgamated švenčia 
25 metų sukaktuves pirmos Uo
lekty vės sutarties pasfrašymą 
su darbdaviais. Tų sukaktuvių 
paminėjimui tą vakarą, Chica
gos Civic Opera rūmuose yra 
rengiamos iškilmes.- Nariai ga
li gauti bilietus nuo šapų pir
mininkų. ' .

Lokalo susirinkimas yra per
keliamas į sausio 1 d.

—Valdyba.

Chicagos parkai skel
bia fotografijų kon

kursų
Išpopulerizavimui Chicagos 

parkų ir supažindinimui publi
kos su jų grožiu ir įrengimais. 

yra rengiamas fotografijų kon
kursas. Už geriausias fotogra
fijas, vaizduojančias parkų 
ypatybes, ar tiesioginiai ar ne, 
tiesioginiai surištas su parkais, 
bus skiriamos pinigines dova
nos, 3 po $10.00, 3 po $5.00 ir 
$2.50.

Fotografijas reikia siųst?, 
Photo Contest Editor, Kamba
rys 400, Chicago Park Adminis- 
tration, Burnh<am Park, Chica
go.

Konkursas pasibaigia vasario 
29 d. Vedėju yra J. L. Nolan.

‘‘Didelis triukšmas” 
Ciceroj

CICERO.—šį šešadienį šerne- 
to svetainėje i vyks didelis 
“triukšmas” — kojų trypimas, 
prakaito liejimas. Kas netikit, 
ateikite persitikrinti. Tiktai 25 
c. įžangos, o galenite laimėti 
prizų. — D.

MARIE’S MODERN TAVERN
Rengia

LINKSMĄ ŽIEMOS P ARĘ
ŠEŠTADIĖNJ, SAUSIO-JAN.

11 d., 1936 m.
3416 So. WallaCe St.

Graži muzika — šokiai ir Puiki 
Dainininke. Gardus užkandžiai Dy
kai . Kviečiu visus savo drauges, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti— 
tursite gerus laikus.

SAVININKĖ.

CLASSIFIED ADS
> Automobiles

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Ist. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
yojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios. viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy
kai. . »

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

Business Service
^BiznioPatarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
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 Węst. Division St.
t Tel. Armitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu virš 
50 met

UNIVERSAL STORAGE
į V. BAGDONAS, Sav. t

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phono Yards 8408

■ ■■     -   ■ ■■■■■■ ■■■h—  ■■■»■ ■. į

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit prisirengė pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dykai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250 '

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičiu, 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom f dokumen
tus. Iš'renduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

_________ COAL
HIGH GRADE NORTHĖRN 

ILLINOIS COAL 
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ................................  $5.75
Lump, Egg or. Nut ....   6.00
Screenings .................................. 4.75

Direct from the Mine. — 2 ton 
minimum.

Call Day or Night 
KEDZIE 8882.

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ........................ -...... $5.75
Lump, Egg ar Nut .................. 6.GP
Screenings ................................ 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarai? 

Tel. KEDZIE 3882.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksah 
ir sinkom. Taipgi štorr fikčerius de’ 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumt 5269
• >

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi groserriių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče
rius i mainus. CHAS. BENRED CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

Ketvirtadienis, saus. 9, 1936

CLASSIFIED ADS
!

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-rų morgičiu visose 
apielinkese (ir perkam) nuo .STOO 
iki kelių tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdtaudos Departamentą.

J. NAMON & COMPANY
6755 S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038
..............■" <■., v '.1

"" Šjtuation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už porteri arba 
dišvašeri restaurante. Naujienos 
Box 381. 1739 S. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

IEŠKAU partnerio i Tavern ir 
lunch room . Biznis išdirbtas. Gera 
vieta prie dirbtuvių.

3827 S. Emerald Avė.

Help. Wanied—Female
Darbininkių reikia

JAUJŲ mergaitė prižiūrėti kūdi
ki ir prie lengvaus naminio darbo.

1107 S. Spaulding Avė.

. MERGINA prie abelno namų dar
bo. G'era alga, geri namai. Katz, 
6445 No. Oakley. Rogers Park 9066.

For Rent
STORAS rendon — Su furnace —• 

Naujai išdekorųotas — Tinka bile 
kokiam bizniui — S. Miežis, 2354 
S. Oakley Avė. Canal 0936.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GRAŽUS TAVERN pardavimui su 
restauranto virtuvę, ilgas lysas. Ran
dasi 1406 E. 55 St. Paaukausiu grei
tam pardavimui. 
------------------------------------------- 1—

PARDAVIMUI grosemė ir mar- 
ketas. Cash biznis su arbe nuosa
vybės. 2633 W. 43 St.

—O—
*----- - - - 1

PARSIDUODA bučernė ir -groser- 
ne, vėliausios mados įrengimai. Ap
gyventa lietuviais ir lenkais. Vieta 
seniai išdirbta — Renda nebrangi — 
Atiduosiu už teisingą pasiulijimą. 
Priežastis liga. Rašykite

Naujienos
Box 379

1739 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui, su ar be 
fikčerių. Geroj apielinkėj arti 
Stock Yardu- Virtuve . šokiu sale 
ir tavern apačioj. 7 kambariai vir
šui. 1207 W. 47th St.

PARDAVIMUI Taverp. Priežas
tis pardavimo patirsit ant vietos.

2540 W. 45 PI.

PARDAVIMUI grosernė labai ge
roj vietoj — Priežasti pardavimo pa
tirsite ant vietos. 2534 W. 45 PI.

—O—

PIRMOS Kliasos Tavern, gyvoj 
apielinkej, daro gera bizni. Kainuo
ja $4500. Parduosiu pigiai.

6414 So. Halsted St.

BARBERNĖ, 3 kėdės, gerai įreng
ta, parduosiu pigiai. Matykit nuo 
10 iki 4. 3970 Archer Avė.

—O—

PARDAVIMUI Tavern, modemiš
ki fikčeriai, pigiai, arba parenduosiu 
atsakomingiems žmonėm.

1249 W. 31 St.

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, geerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St. 

f

Real Estate For Sale
Nainai-žemž Pardavimui ___

KAMPAS N. Fairfield Avė. 2 Ha- 
tų mūrinis namas ir 75x125 tuščias 
lotas viskas kartu tiktai $6500 — 
$800 įmokėti, arba mainys, ant Storo 
arba flatų.

Iowa St. 6 flątu mūrinis namas 
tiktai $6500 — imokėt $2000.

N. Albany Avė. 2 flatų mūrinis 
namas 5—6 kambariai, garu apšil
domi, $3800 — $1000 jmoket.

N. Ridgewuy Avė., 6 kambarių 
mūrinis cottage tiktai ,$1500 — 
$300 imokėt.

Pirm negu pirksite arba norėsite 
parduoti pamatykit.

LOIS MORRIS & CO. 
4006 Division St.

BEVEIK DYKAI 
6345 S. Sacramento Avė.

6 kambarių mūrinis bungalow, 2 ka
ru garažas. Dideli kambariai. Už
daryti užpakaliniai porčiai perdėm.* 
Puikios viškos ir basementas. Nau
jai išdekoruoti. Arti transportateijos, 
mokyklų ir bažnyčių . Turi būt tuo- 
iau parduotas. Kaina $4500. Cash 
$800 .

THE BILLS REALTY, Irto., 
1920 E. 71 St.

Hyde Park 2604.

MODERNIŠKAS mūrinis bungalow 
6745 S> < Artesian Avė. — 5 kam
bariai. karštu vandeniu apšildomi. 
Puikioj vietoj. Priverstas parduoti 
nebrangiai.

VIENA iš 2 praperčiu mūrinis ar 
medinis *2-fletis South Sidėj parsi
duoda arba mainysiu ant biznio 
prapertės. Iš priežasties vyro mir
ties. Atsišaukite

. 5751 So. Carpenter St.




