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KUR MIRĖ KARALIUS
■Mirų

NaujienųRadio Programai
ORH

leidžiasi

Karalius Jurgis 
naktį, 11:55 vai.,

Naktį iškėlė streiką 
paliestą dirbtuvę

LONDONAS, s, 21 
kių iškilmių ir dalyvaujant tik 
keturiems

Angliją Valdo
■ t ■ F '

Ed var dasVIII
iįfi

Šiandie pradės vajų 
prieš Chicagos 
automobilistus

Tautų sąjungos ta 
rybos, posėdis 

nutrauktas

Šaukia Chicagoj na- 
cionali negrų 

kongresą >
COLUMB1A, Mo., s. 21. —Už 

9 valandų po to, kai ji prapuo^ 
lė Jean Trobly, 8 metų, suras
ta gyva, galvute užsikabinusi 
už geležinio tilto. Matyt, ji ei
dama tiltu nukrito tarp gele
žinkelio pabėgių, bet užkliuvo 
galvutė ir tas ją išgelbėjo.

'Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

V laidotuvės 
28 d.

m., apsivedė 
Patricia He-

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Nutroškino gasu sa 
ve ir 3 vaikus

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

Mirusiojo karaliaus 
kūnas gabenamas 

Į Londoną

NEW YORK, s. 21. Apskai
toma, kad per pereitas dvi die
nas veik visoje šalyje siatttu
siose smarkiose sniego audrose 
ir jas sekusįuos šalčiuose žuvo 
apie-175 žmonės. Daugiausia 
žmonių žuvo nelaimėse antke
lių—su automobiliais. s

Ethiopija pradėjo 
naują ofensyvą 

prieš italus

kuriuose tris dienas pasirgęs

Augšč. teismas įsakė 
grąžinti proceso 

taksus

Vėliau kūnas bus išvežtas į 
Londoną, kur_ bus viešai pašar
votas Westminster salėj. Ten 
jis bus pašarvotas nuo ketvir
tadienio iki laidotuvių ateinan
tį antradienį Windsor rūmų 
koplyčioj.

Pašelpų darbai pra 
ilginti iki birželio 

15 dienai

z-DOORN, Holandijoj, s. 21.x 
Buvęs Vokietijos kaizeris Wil

Pelenai- gi ketvirtadieny sii 
daug didesnėmis iškilmėniiš bus 
palaidoti, Westminster Abbey 
tarp kitų garsiųjų Anglijos p6- 
etų. Tarp grabnešių bus ir 
Anglijos premieras Baldwin.

Anglijos viešas gedė 
jimas tęsis šešias 

savaites

PASSAIC, N. J., s. 21.—Nu
siminęs dėl finansinių keblumų, 
smuklės savininkas John Fie- 
dėrer, 40 m., nutroškino gaso 
du'jomis save ir savo tris vai
kus. Jo žmona betgi buvo rasta 
dar gyva ir gal dar pasiseks iš
gelbėti jos gyvastį.

Naujasis karalius, kaip ma^ 
tyt, gedėjimą* trumpina, kad 
kunmažiauaia kenkti Anglijos 
atsigavimui ir bizniui.

prigėrė 
smar- 
valČių

Naujasis karalius jau sudėjo priesaiką, bet 
karūnacija dar negreit bus. Mirusiojo 
karaliaus laidotuvės bus sausio 28 d.

Naujasis karalius yra 41 me 
tų ahižiaus, dar nevedęs. Neve- 
dusio gi karaliaus Anglija ne
turėjo jau arti 200 metų.

Savo budu jis labai skiriasi 
nuo savo mirusiojo tėvo. Kuo
met jo tėvas buvo ramus, la
biau užsidaręs, niekur datų* 
nesikišantis, tai naujasis kara
lius mėgo platų, draugijnį gy
venimą. Jis yra išvažinėjęs 
veik visą Anglijos imperiją ir 
yra aplankęs daugelį kitų šalių’, 
jų tarpe ir Jungt. Valstijas;

WASHINGTON, s. 21. — 
šiandie susirinko posėdžiui tik 
atstovų butas, nes senatas po
sėdžio nebuvo numatęs. Bet ir 
atstovų - butas posėdįf nutraukė 
už 10 minučių, pagerbimui at
minties mirusiojo Anglijos ka 
raliaus. Prieš išsiskirstant bu* 
tas priėmė rezoliuciją išreiški 
mui užuojautos Anglijos žmo
nėms dėl jų karaliaus mirties.

Prezidentas Rooseveltas irgi 
pasiuntė užuojautos telegramą 
naują jam karaliui Edvardui 
VIII. J

LONDONAS, s, 20
sus rašytojas ir filofozas Bert 
rand Russell, 68 
su rašytoja Miss 
lėti Spence, 25 m.

paauga ir 
metų

CHICAGO.— šiandie policija ją užpuolusias italus 
pradedanti • areštuoti tuos Chi- Taipjau kartu prasidėjo ir karalienei užuojautos telpgra 
cagos automobilistus, kurie dar mobilizavimas dar didesnės Et-, mą dėl mirties jo pusbrolio 
neturi 1936m. laisnių, hiopijos armijos. Anglijos karaliaus.

. „ . x .. . __ ______ žmonėms garsaus
administraciją pranešė ra§yįoj0 Rudyard Kiplinjg ku-

Anglijos 
Valijos prin

cas Edvardas,' kuriam teko/ so
stas, pasimirus George V. Jis 
yra Edvardas VIII.

LONDONAS
šioj o Anglijos karaliaus Jurgio 
V kūnas \ šiandie. liko iš- 
vežtas iš karaliaus žiemos rū
mų Sandringham ir patalpintas 
mažoj vietos parapijos bažny-

TAMPICO, Meksikoj, 
Mažiausia 11 žvejų 
Meksikos įlankoj- laike 
kaus uragano. Dviejų 
dar pasigendama.

31°. Per- 
būti apie

MINNEAPOLIS, Minn., s. 20. 
—Mašinos ir visos medžiagos 
Strutwear Knitting Co. dirb
tuvės, kurios darbininkai strei
kuoja jau kelintas mėnuo, tapo 
iškeltas iš Minneapolis j jos 
skyrių St. Joseph, Mo.

Dirbtuve buvo išvežta nakti 
mis trokais, kad jos iškėlimą 
nesutrukdytų streikieriai.

Prie dirbtuvės buvo ištikę ke 
Ii susirėmiriiai, delei ko pasta 
ruoju laikų dirbtuvę saugojo 
Valstijos milicija..

175 ŽBhniiėš žuvo 
smąrkM sniego 

audrose

ADDIS ABABA, s. 21. —Et 
hiopija pradėjo naują ofensy 
vą, kad išvaryti iš savo žemes helm, kuris gyvena ištrėmime

I Holandijoj, pasiuntė Anglijos

TOKIO, s. 21. —Bijodamas 
pralaimėti pasitikėjimo balsavi
mą, Japonijos kabinetas palei 
do seimą ir paskelbė naujus rin 
kimus vasario 20 d.

Šiuose rinkimuose valdžios 
jp&rtijos tikisi laimėti didžiumą 
vietų ir tuo nuginkluoti opozi
ciją; kuri dabar visa laiką bu’ 
vo valdžiai pavojinga. ’

Bet nežiūrint kokie ne butų 
rinkimų daviniai, Japonijs už
sienio politika nė kiek nepa
kitęs ir nesumažės armijos do- 
minavimas visos Japonijos po
litikos, nežiūrint kokia bus se
kamo kabineto sudėtis.

VERA CRUZ, Meksikoj, c. 
20.—Du žmonės liko užmušti ir 
8 sužeisti susirėmime tarp po
liai j oš ir Vilią Cardel patarnau-

CHICAGO 
yra šaukiamas čia nacionalis 
negrų kongresas apsvarstyti 
ekonominį krizj ir kitus neg
aus liečiančius klausimus.

Kongreso komitetas sako, kad 
jokios naujos organizacijos ne
bus kuriama, vien bus stengia
masi subendrinti ir suvienodin
ti esamų organizacijų veiki-

NAUJASIS ANGLIJOS
KARALIUS

Beskubėdamas i gat 
vekarį užmušė 

kitą žmogų

WASHINGTON, s. 21.—Se- 
natorius Johnson pasiūlė kon
gresui suteikti kongresinį mo
dalių poliarinių sryčių tyrinėto
jui Lincoln Ellsworth- už jo 
perskridimą pietinio poliaus.

SANDRINGHAM, ANGLIJA. — Didžiuliai ir puošnus rūmai 
mirė Anglijos karalius, George V

' CHICAGO 
WPA., j 1 
Illinois šelpimo administracijai, nag SU(|egjnt^s krėmaiori 
ked šelpimo darbai, kurie turė' 
jo baigtis kovo 15 d., liko pra
ilginti iki birželio 15 d.

Matyt Washingtonas nuspren
dė, kad iki kovo 15 d. pramonė 
dųr nebus tiek atsįgavusi, kad 
galėtų suimti visus bedarbius 
ir todėl ir toliau bus tęsiami 
pašelpų darbai, kad duoti be
darbiams nors ir menkai ap
mokamo darbo.

našauja:
Apsiniaukę, galbūt bus ir bis 

kis sniego; šalta.
Vakar 12 vai. dieną tempera 

turą Chicagoj buvo 
eitą gi naktį turėjo 
zero.

Saulė teka 7:12, 
4:41. •

The LrUhuariiaiv Daily News 
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under the Act bf March 3, 1879

Jis sueidavo daugiausia su 
paprastais žmonėmis ir draugų 
augštojoj draugijoj ir tarp žy 
mesnių žmonių neturi. Visi jo 
draugai ir pažystami yra iš pa- 
prastesnių žmpnhį.- T6dėl j iš 
turi didesnės įtakos tarp pa
prastų žmonių ir darbininkų, 
nes ir juos neužmiršdavo ap
lankyti.

Jis ikišiol negalėjo išsirinkti 
sau jokios princesos, o paprastos 
merginos negali vesti, todėl ir 
pasiliko nevedęs.

Jam užėmus sostą išnyko ii 
Valijos princo titulas, nes jo 
brolis, sosto įpėdinis, negalės 
būti Valijos princu. Tik vy 
riausias karaliaus šunus gauna 
Valijos princo titulą ir tai tik 
tada, kada gerokai 
sulaukia keliolikos 
žiaus.

Naujasis karalius 
tarnavęs karo laivyne ir taip
jau yra neblogas lakūnas. .

Nesant žmonos, dvaro šeimi
ninke pasiliks našlė karalienė 
Marė, taip kad dvaro “įpročiai” 
nedaug tepakitės.

Naujasis karalius nori, kad 
karaliaus mirtis kiek galima 
mažiausia sutrukdymų Anglijos 
biznį. Tad gal jau rytoj bus 
leista atsidaryti teatrams ir 
biržoms. Vėl užsidaryti jie tu
rės tik karaliaus laidotuvėms.
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Atstovų butas nu 
traukė posėdi

Ir Gibraltaras p: 
skendo gedulosę

ventojų įgyvena 
didmiesčiuose

naujasis parliamentas, kuru 
veiktų per šešis mėnesius. Ne 
užilgo turėtų įvykti dvieji pa 
pildomieji rinkimai, bet ir ’ ji< 
veikiausia bus atidėti.

Naujasis karalius Edvardas 
VIII.

CHICAGO.— Chicagos uni
versiteto geografijos profeso 
rorius Colby apskaito, kad apie 
12 nuoš. viso pasauilo gyven
tojų, taigi 206,938,554 žmones, 
gyvena. 626 pasaulio didmies
čiuose— miestuose, turinčiuose 
virš 100,000 gyventojų.
Tie miestai yra išsiblaškę po 
visus kontinentus ir randasi 75 
valstybėse. Visi jie, išėmus 7 
nuoš, miestų, randasi šiaurinė
je dalyje žemėš kamuolių, dau
guma jų ne toliau 200 mylių 
nuo ju4rų.

Iš tų didmiesčių 7 yra Ka 
nadoje ir 93 yra Jungt. Valsti
jose.

Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 
Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

Šią Stotį-ant savo radio galite surasti tarpe

WASHINGTON, s. 21.— Au- 
gščiausias teismas atsisakė ‘per
svarstyti savo pirmesnį nuo 
sprendi dėl grąžinimo sumokė 
tų proceso taksų ir įsakė jtfos 
grąžinti fabrikantams.

• Buvo Jaukiama nuosprendžio 
ir dėl TV A (Tennessee Valley' 
Authority), bet teismas nuos 
prendį čĮąr nėra paruošęs.

SAGINAW, Mieli., s. 20. — 
Du maži Bacon ' vaikai žuvo 
gaisre, kuris sunaikino jų na 
mą. Aštuoni kiti vaikai išsi
gelbėjo. Tėvų tuo laiku nebū- 
vo namie. .

Naciai uždarinėja 
studentų korpo

racijasCHICAGO.— Prie Western ii 
Lake gatvių beskubėdamas pirm 
kitų įlipti į gatvekarį nežino
mas žmogus, nuo saugumo sa
likės ųustumė du kitus žmones, 
kurių abu pakliuvo po prava 
žiuojaučio troko ratais ir vie
nas liko vietoj užmuštas, o kitas 
sunkiai A sukeistas. * Nelaimės 
kaltininkas perbėgo per gavę- 
karį, iššoko per priekines du
ris ir pabėgo.

- Užmuštas buvo Corado Milanij 
33 m., 846 N. Francisčo Avė., 
sunkiai sužeistas gi Edward 
Dykla, 28”pi., 1643 Crossing

Kipling kūnas sūde-| Japonija paleido 
šeimą; skelbia 
naujus rinkimus

mirė pereitą 
nepaprastai 

ramiai, be jokių skausmų, to 
kia mritimi, kokios jis ir pa
geidavo.

Prie jo mirties patalo buvo 
jo žmona ir penki jų vaikai 
keturi si/nai ir duktė.

Jis buvo 70 metą amžiaus (gi
męs 1865 m.) ir karaliavo virš 
25 metus.

Mirusiojo karaliaus laidotu
vės bus antradienį, sausio 28 
d., Windsor pilies St, Georgė 
koplyčių j e.

Jam mirus tuojaus visoje ša
lyje prasidėjo visuotinas gedė
jimas. Teatrai ir visos pasi
linksminimo vietos yra uždary
tos. Uždaryti taipjau biržos, 
teismai, o ir radio neduoda jo 
kių programų, vien svarbesnius 
pranešimus.

Tuoj aus sušauktas parliainen 
to susirinkimas sudėti priesai
ką naujam karaliui. Jei pasi 
taikytų laike karaliaus mirties 
rinkimai, tai turėtų susirinkti
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LONDONAS, s. 21 
ja pradėjo keistą' ilgą periodą 
—gedėjimo mirusiojo karaliaus 
ir sveikinimo naujojo kara
liaus.
- Didžiosios sankrovos yra pus
tuštės. Eina tik prekyba juo
dais kaklaraiščiais ir juodais 
kaspinais, ’ dėvėjimui ant ran
kovių,

Karaliaus dvare pilnas gedėji
mas tęsis s visus šešius mėne
sius. Po to dalinis gedėjimas 
tęsis tik 3 mėnesius, nors pa
prastai tęsdavosi irgi 6 mėn.. , . j .
Viešas gi gedėjimas dėl kara-' Vyriausias'mirus 
liaus mirties tęsis šešias savai- karaliaus šuhus

GIBRALTARAS, s. £1.—Kaip 
tik buvo gauta žinia apie An
glį j os . karaliaus mirtį, tUojaųs 
užsidarė visos viešosiom ir pasi- 
iiftksmirtirrto vietos mažiau'^A’ 
savaitės laikui, o Anglijos khro 
laivų oficieriai pasipuošė juo
dais kaspinais.. ,

LONDONAS, sausio 21. — 
Pavargęs nuo nuolatinio budė
jimo ir nuliūdęs dėl tėvo mir
ties, vyriausias mirusiojo ka
raliaus Jurgio V sūnūs ir sos
to įpėdinis, Valijos princas Ed- 
ward Albert Christian George 
Andrew Patrick David Windsor 
šiandie formaliai tapo paskelb
tas Anglijos karalium Edvardu 
VIII.

Kadangi jis yra nevedęs ir 
vaikų neturi, tai sosto įpėdi
niu liko vyriausias jo brolis. 
York kunigaikštis.

Valijos princas su savo bro
liu, York kunigaikščiu, savo 
lėktuvu iš karaliaus žiemos dva
ro Sandringham nuskrido į 
Londoną, kur St. James rū
muose sudėjo karališkai tary
bai priesaiką ir užėmė Anglijos, 
Airijos ir kitų jos skaitlingų Buvo skaitoma, kad jis yra ge 
dominijų karaliaus ir Indijos riausias Anglijos sąlešmanas. 
imperatoriaus sostą.

Jis valdys apie ketvirtą dalį 
viso pasaulio su keliais šimtais 
milionų gyventoju.

Po to jis sudėšTJrtesaik^ 
ti Anglijos 'bažny'čiąr-^-u 
ros dienų • labai didelėmis iškil
mėmis bus paskelbta pirma 
naujojo karaliaus proklamaci-

hEIDELBERG, Vokietijoje, 
s. 20. —Menkas dalykas—at 
kimšimas šampano bonkos — 
privedė prie pradžios uždari
nėjimo studentų korporacijų ir 
draugijų.

Buvę taip. Būrys girtų stu- 
dehtų-korporančikų įėjo į kar- 
čiamą ir atkimšo šampano bon- 
ką. PraliuosUota korka garsiai 
“šovė”. Pasitaikė taip, kad 
tuo laiku per radio kalbėjo Hit- 
lęriąt ir visa karčiama klausėsi 
Jo Kalbos. Tai buvo didelis 
šfhdentų įžeidimas °vado”.

Bet viskas riel&nė, kai stu* 
denthi Viešai pradėjo svarstyti 
apie tai, kaip Hitleris valgo as- 
,f/agus.

To jau buvo peraug ir naciai 
staigiai nutarė, kad studentų 
korporacijos yra bereikalingas 
daiktas ir pradėjo jas uždari
nėti. O korporacijos tarp V- 
kietijs studentų yra tvirtai į- 
sigyvenuąios.

GENE V A, s. 21. — Anglijus 
karaliui Jurgiui V mirus, viso
kie tautų sąjungos posėdžiai ir 
veikimas liko nutraukti, o vė
liavos liko nulėistos iki pusės 
stiebo. Bus atlaikytas tik vie
nas trumpas tautų sąjungos 
posėdis. Bet ir tasis bite pa 
švęstas vien pąįerbimui miru
siojo kąraliatįs;-'

Franci jos premieras ir užsię* 
nio reikalų ministeris Lavai šį
ryt išvažiavo į Paryžių, kur jį 
laukia neišvengtina rezignaci

Naujojo karaliaus Edvardo 
VIII karūnacija galbūt bus ati
dėta ilgam laikui—gal vieniems 
metams, iki baigsis gedėjimas 
dėl mirusiojo karaliaus.
Karaliaus Jurgio 

bus sausio
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KukESPuniDENClJOS
Norwood, Mass.

Trečiadienis, saus. 22, 1936
nos, žiedai, laikrodžiai ir t., t.

Sieloje kabo nepaprasti kai
liniai, pUošią lombardą jau 8 
ar 9 metus. Kailiniai esą kaž
kokio turtingo, bet vėliau tpra- 
silošušio dvasiškio. Kailinius 
nupirko vįenas draudimo agen 
tas ir atnešė i lombardą, gau
damas apie 3000 lt. užstato. 
Draudimo agentas skolą dali
mis mokėjo ir jau beliko 500 
lt., bet kailinių savininkas at
sisėdo į kalėjimą, o lombardbs 
dabar kailinius laisvai parduo
da už 1000 lt.

Geros kabinetinės “Zingerio” 
mašinos parduodamos po 200 
—300 lt., Už kurias prieš me
tus mokėta po 700 lt. Ir visi

NAUJIENOS, Chicago, III.
........... ... .y v; ------------  

■ ■ . ■ ' . ■......................... . ■ : ■.'/< • I- ■

, Moteris hfepątėhldnta, ($ako, 
sukniakaštiioja 1'60 lt. 1 /

Prisiartinu, priė latigblibjau
nas, nedrąsus žmogelis. “Šliu- 
binius auksinius žiedus atne
šiau”, — sako pašnibždom ir 
paduoda į vertinto j ui. Kitas už
kelia į langą didžiatisį tyšulį. 
Patalinė, priegalviai ir k. Gau- 
na kvitą ir eina į kasą pasko
los. 7

Senutė išvynioja iš skuduro 
2 metr. ilgurno aukso retežėlį. 
Gauna 130 lt. paskolos.

«

Sidabrinių šaukštų, peilių ir 
lėkščių,- sidabrinių portsigarų.

T- 
makleriai, /bet Šie’hiet ir įiats 
Wbąrdaš pradėjo varžyti ir 
įplridti daigus, tuo- reguliuoda
mas varžomų, daiktų kainas. 
Bet varžytynių salėj nuolat 
trainiojas grupė maklalkų, jų 
tarpe veikliausias vienas tur- 
tirigaš aiiiėriltietis, ■ žalia j ame 
kalne namiį savininkas.

Varžytynėse geriausia eina 
brangenybes: auksiniai Sutuok
tuvių žiedai, aukso sagos šų 
brahg'i^’is 'akmenimis, 'auskarai 
etc. Už žiedus ŠU brilianto ak
menimis įvaro 500—600 lt.

■ Yra nemaža atsitikimų, kad 
ir ridikiuliųr Jbto aparatų, paj lombarde užstatytus daiktus ■ 

dar aprašo ir antstolis.
Jei aprašyti daiktai pasiekia 
varžytynes, tai ji?Qš ‘pardavusi 
pirma savivaldybė paima kas 
jai priklauso, o kas lieka — 
teismo antstoliui.
Kartais j lombardą patenka ir 

vogtų daiktų.
Aną dieną spaudoj bu^o ra

šyta, kad univėrsitėiė pradėjo 
paltus vogti. Pasirodo, kad vie
ną vogtą . paltą kažkas atnešė 
į lotn’bardą ir įtikinęs tarnau
toją, kad 'p&są pa'ifiėtęš, už pal
tą gavo apie 30 lt. paskolos. 
Kriminalinė policija nustatė, 
kad (atnešęs į lombardą vogtą 
paltą pasisakė pramanytą pa 
Vardę ir nurodė klaidingą ad 
tesą...

Lombardo parduotuvė.
čia laisvai parduodamos įvai

rios prekes: rūbai, indai, rašo
mos mašinėlės, siuvatnos maši

žiu |l ' „irfttf i£* —-..............   ...y I  ...................... ra „ ,,l

kiti daiktai daug pigesni, ne 
gu šiaip parduotuvėse.

“L. ž

musų kolonijos getąs tautie
tis, gavo skyrybas nito savo 
prietėlkos Onutės. Bodas,- be-’ 
ne per tris kartus buvo ban
doma skirtis ir taikytis, bet 
vis nieko -neišeidavb. 'tačiau; 
kaip 'Sakoma, vienas kartas 
nemelavo.

Tiek to. Musų kolonija pra
turtės vienu kavalierium.*.

— Tdutietts.

•ERB Naujienų skaitytu
os Ir , skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti Į tas 
Krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

- Sako pašnibždom "irKenosha, Wfe.
. . • . •

kbniėsta^. —
dins “Blindą". — 
valierium bus daugiau.

—.... 'J

Turėdamas atliekamo laiko, 
Gausio 15 #. aplankiau pieti
nę miesto dalį, 6 prie progos 
užsukau pks p. *H. Laban-La- 
banauską, “Naujiėnų” kontes- 
tahtą. Paš jį r adau pohūs K.

♦ * -

L.
tąsytis po teismus. — 
Štai kur “bedievišku
mas” • •• ..... ..
t’astarttoju laiku Bimbos; 

parapijonai pusėtinai pamėgo’ 
tąsytis po teism'tiš. Pernai 
Naujosios Anglijos komunistų 
organizatorius, Jonas 'Grybas, 
buvo pakliuvęs dvylikai va
landų į belangę. Jį pasiuntė: 
pakulai ne kas kiats, kaip tik; 
žmona, kurios jis neaprupind; 
pragyvenimu. Dabar žmohės; 
ir vėl kalba, kad Joneliui gali; 
būti riesta, matyti, žmonelė ir 
vėl rengiasi imti jį į nagą.

Susilankėme it kito skanda-’ 
liuko. Būtent šiomis dienomis! 
dvi komunistų Šeim'os susiki-j 
bų už čiuprų dėl pinigų. Kaip; 
matote, pinigas yra toks dailė-i 
tas, kuris sugurrda ir ščyrų; 
ščyriausius komunistus.

švogeris, švogerka ir podu
kra sudarė bendrą frontą, pa-į 
sisamdė advokatą ir iškėlė ki-i 
tam švogeriui bylą. -Atrodo,! 
kad nuo to švogerio, kuris 
yra neturtingas žmogus, nori; 
paskutines kelnes nuvilkti.; 
Kas daugiau turi, tam ' dau-t 
giau ir reikia, —toks jaui 
žmogaus natūras.

I
Visų tų machinacijų aš jo-’ 

kiu budu negaliu suprasti.; 
Labiausia aš nepajėgiu supras
ti to, kaip tokie dalykai gali-į 
ma suderinti su Lenino mok-; 
siu. Bet, tur būt, ir komųnis-i 
tai laikosi to senovės posakio,, 
kuris sako: jekgyveni Romo-: 
je, tai daryk taip, kaip romė
nai daro.... Kadangi jie gyve
nu kapitalistiškoje. Amerikoje,; 
tai ir elgiasi °kapitališUškai?\ 

** Tačiau pakalbėsiu apie patį 
reikalą. Prieš dešimtį metų 
Dominikas Vaima vedė našlę!

— Vai-
Vienu ka-

Bfažfe ii- \V Papolį. Visi tt-yS baJiaPS StiktltlSš,
draugė bediškusuoją, kaip 
dauginusia praplatinti “Nau
jienų” tarp Kenos’ha lietuvių, 
įsitraukiau i raš į tą pasikal-j 
bėjimą. Nusprendėme, kad' 
šiame konteste p. Uabati -turi: 
gauti Kenošhoje mažiausia 
šimtą naujų 'Skaitytojų ‘‘Nau-i 
jienoms”. Manau, kad šiais 
laikais tai nebus, sunku pada
ryti. Darbai musų mieste pra-i 
dėjo labiau krutėti. O dėl to; 
pas piliečius ir dolerių dau-j 
giau atsiranda. .

Kiek teko patirti, kažkokiai 
Chicagus geltonplaukė daro
didelės įtakos p. H. Labanaus
kui. Jis dabar kur kas veikles
nis ir darbas jatn sekasi. Esu 
tad tiktas, jog per šį ko iitestą’ 
jam pavyks pusėtinai padidin-; 
ti “Naujienų” skaitytojų skai-į 
čių.

tiek 
turi 
jam

dėl geltoplaukes galiu; 
pasakyti: p. Labanauskas 
savo namą, tad gaspadinė! 
būtinai yra reikalinga.

Skaizginienę, kuri turėjo ♦{ik vaidilos.
vieną dukterį. Per visą tą lai
ką jis dirbo ščyrai, nelatravo 
ir uždirbtus pinigus atiduoda
vo žmonai. Gruodžio pradžio
je mirė Valmos žmona, kuri 
priklausė socialfašistiškai Kę
stučio draugijai. Kadangi pa
šalpa ligoje nebuvo išimta, tai 
su pomirtine susidarė per du 
šimtus dolerių.

Vos spėjo Valmienė numir
ti, kaip subruzdo visas bolše
vikiškas abazas. Visiems pa- 

, rupo tuos pinigus iš draugijos 
gauti. Dominikas Vaima rei
kalauja pomirtinės kaipo na- 
bašninkės vyras, Simonas Ka
ratus '— kaipo administrato
rius. Be to, pomirtinės reika
lauja ir duktė. Jau pasamdy
ta du advokatai. Vadinasi, 
prasidės tąsynes po teismus. 
O kai byla pasibaigs, tai grei
čiausia iš pomirtinės nieko ne
beliks,—advokatai visus pini 
gus sudoros.

Vietos klebonas, kun. Ste
ponas Kneižis, Savo “Biuleti- 
nyje” iš sausio 5 d. rašo: “Kas 
geras, tas semsis malonės Iš* 
Viešpaties; kas gi pasitiki sa
vo mintimis, ^elgiasi bedieviš
kai.”

Kaip pasirodo, tai musų 
prabaščius niekus šneka. Jis 
pageidauja, kad žmonės nepa
sitikėtų savo protu. Manau, 
kad kunigas klausosi radio 
programų. Radio juk yra 
žmogaus proto padaras, žmo
gaus protas sugalvojo ir tuks
iančius kitų dalykų, kuriuos 
prieš šimtą metų žmonės butų 
skaitę stebuklais. Ir tuos visus 
dalykus išrado žmonės, kurie 

• pasitikėjo savo mintimis. Be 
tokių žmonių jokis progresas 
yra neįmanomas. Bet musų 
kunigėlis, matyti, pageidauju, 
kad žmonės visai neprotautų, 
o tik darytų tai, ką jis jiems 
liepia daryk

Sausio 16 d. pasitaikė susto
ti pas ponus Martinus. Ten; 
užitkau visą būrį vaidilų, ku
rte rengiasi SLA. 212 kuopai 
suvaidinti “Blindą”. Pasitaikė, 
kad aš įėjau kaip tik tuo me
tu, kada prasidėjo repeticija. 
P-as J. Pabarška yra režisie- 
ris^; Jis tikrai dirbą sušilęs, 
fegy Vaidinįj^ąs pa^įį^ kuo, 
geriausiai. >■ "■*’

Per kai kuri laiką sekiau 
repeticiją. Padarė gerą įspūdį 
ne tik pats veikalas, bet ir

Kiekvienas vaidila 
stengiasi savo rolę* kaip gali
ma geriau atlikti. Pastebėjau 
p. T. J-aienewskį, 'kuris vaidi
na Titnaginskio rolę. Jis geras 
tipas. Nenorėdamas turi nusi
šypsoti, kada jis sako, jog 
“žąsų šampanas gerti labai 
neskanus.” Labai vykęs yra 
J. Maselionis ' kunigo rolėje. 
Bet juk rašyti recenziją apie 
vaidinimą iŠ anksto nėra pri
imta. Tad apie vaidinimo ge
rumą aš daugiau nieko nesa
kysiu: sausio 26 d. patys .įsi
tikinsite. Visi tad tą dieną su
sirinkite į German-American 
Home svetainę.

t)ar Vieną dalyką noriu pri
minti: sausio 25 d. neužmirš
kite pasiklausyti “Naujienų”' 
radio programos. Iš jos daug 
patirsite apie taifkas dedasi 
Kenoshoje. P-as Ėypkevičius, 
prograimj vędėjas, praneš; 
svhrbių dalykų kenoshiečiams. 
Programa bus transliuojama 
iš WCB1) stoties 9:30 vai. ry
to. Nustatykite savo radio 
aparatą,' kad galėtumėte iš
girsti naujienų.

: —o—
Vietos anglų laikraščiai 

praneša, kad p. J: Kasparai,

-Marksistas

tuoktavią žiedai, 
priegalviai ir kt. 

daiktai
KĄUNO LOMBARDE 

’ PASIDAIRIUS

P. Vileišis, būdamas Kauno; 
burmistru, be kitų puošiančių 
Kauną pastatų pastatydino di
delius gražius rumus Kanto ir 
Nemuno g vių kampe. Dabar 
tuose rūmuose yra įsikūrusios 
trys labai reikalingos piliečiams 

įstaigos.
Iš Kanto g-vės pirmiausia pa
sieki dr. V. Kudirkos; skaityk
lą. čia. kas Vakaras Susirenka 
šimtai kauniečių, d&ugiausiaį 
moksleivių, dvasios peno ieš
koti, šviestis. Salią aptra įstąi-Į 
ga saviv. ugniagesių komanda. 
Ir trečia įstaiga piliečių labai 
liūdnai bet ir labai gausini lan-| 
koma — tai lombardas.

' - ' i'- * j
‘Spaudžia žmogų reiMas, rei-i 

kia'pinigo, tai pilietis ir neša; 
savo vertingesnius daiktus į; 
lombardą užstatyti. Užstatyti 
daiktai yra garantija, už, kU;-, 
rią gauni paskolą.

Lombardo operacijų salė
III aukšte. Salė mąža, ankštas: 
ir raštinės bus^s^alė. 
mej pusėj* V*' • > ‘ gas šieno, 
daiktai, i

rfleši į 
LtsĮ1 ląb~; •

_____  Svarbiausia^ įvertinti 
brangenybes, o šiaip claiktv/s ir 
rubus lengviau. Tačiau lombar
do į vertinto jai (A. Rimkus iri 
k.) taip įgudo, kad jie tuojau | 
nustato brangenybių rųšį ir 
vertę. Jie kviečiami į teismus 
ekspertais ir net ginklų fon
das prašo įvertinti paaukotas 
brangenybės.

Prie šio langelio sunku pri 
simušti. žmonių eilės, atnešu
sių daiktus į lombardą, nusi
tęsia laiptais žemyn ligi gat
vės.

Vienas /pilietis prisiartinęs 
prie įvertinimo langelio nusi
vilko savo žieminį paltą ir pra
šau, sako.

,— Ne, šito palto, nepriim- 
siml — atsako tarnautojas, r- 
ir pastumia šiltą paltą jo savi
ninkui. — Paskui žmonės pik
tinsis, — sakydami, kad mes 
piliečius išrengiam, — dar pri
duria (vertintojas ir ima iš ei
lės kitų daiktus. .

Jauna moteris riebiai nuda
žytais antakiais ir lupomis ne
jaukiai . ant lentutės pro lan
gelį padeda paskutinės mados 
balinę suknią.

Lc^nbardas suknią įvertina 
100 lt., paskolos (pagal įsta
tus) išduoda 775 lt. arba 75% 
daikto vertes.

tėionų, šiiiVamų mąšinų, įvhi-; 
rių įvairiausių rūbų etc. netel
pa lombarde. ‘ i

-.Lombardas turi 5^6 sandėlius, 
i kurie pilni esą užstatytų daik-i 
tų. Pasunkėjus gyvenimo sąly-; 
goms, lombardo kliįentura la
bai pagausėjus. J&ii. kurie \pte- 
kybininkai nauddj'ąšis lombar
du, kaip kredito įstaiga. Jie,( 
pav., rudenį lombarde užstato 
tas prekes, kurios W<ha W va
sarą, o pavasarį — kailius ir 
kt.1 žiemos sezono prekes ir gau
na kredito apyvartai...

Is apyskaitų matyti, kad 
lombardas per metus daro apie 

2 mil. lt. apyvartos. > 
Apyvartai pinigų tenka skolin
tis — priima indėlius-paskolas. 
Suneštų į lombardą' daiktų vi
dutiniška vertė apie 6—700,000 
Hfy. ' ;

Daiktus priima lombardas 
ir paskolas išduoda 3 men. Su
ėjus terminui, jei pilietis nesi-! 
rūpina savo daikto j išpirkti, 
lombardus dar mėn. palaukęs!

skelbia varžytynes. . ! 
Per antras varžytynes nepar-j 
duoti daiktai tampa lombardo! 
nuosavybe ir parduodami lais
vai ten pat įsteigtoje lombar
do parduotuvėje. 
. • > • • . , i

Varžytynės lombarde.
Varžytynės skelbiamos iš; 

anksto, < daiktai išstatomi vie-; 
šai, B anksto galima bu
tų apžiūrėti. Ilgą laika lombar
do varžytynėse dalyvavo ir;

laidotuvių direktoriai
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Lajdotuviu Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kodzie A venUe

advokatai
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS .
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tfel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal Sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. (IRISU
Lietuvis Advokatas 

4681 SOUTH ASHLAND AVENE 
Rėš. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

n<L.V^J!iMU.

Nuo
Neuralglską

Skausmų
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
. kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

. AKUŠERĖS
Mrs. Anėlia K. Jarus?

Physiėal Therapy 
and Midwife

Š630 S. Western 
Avė., Žnd floor 
Hemlock 9252

Patąrnauiu prie 
gimdymo namuo 
se< ar ligoninėse, 
duodu massage 
elečtric treat- 
nent ir magne- 
tic blunketS ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicag-os, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 LitUahica Avenue Phone Boulevard 4139

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

■ -- ■ ' - --į-L-'-P-L.-——.......... - .L.--.— ■ >>■ i. ■ ...............

J. F. RADŽIUS
668 West ISthStreet Phone Canal 6174

' ‘ ,il > w .11-1 ii

■ S. M. SKUDAS ■
718 West ISth/Street Pilone Monroe 8377
~ r i. J. zolp
1646 Wcst 46th Street ' ’ Phones Boulevard 5208-8418
: '■ ■. ____ L '___________<________ • ____I__________________________________________ '_______________________ :____________________________ ___________ '

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

fonuokit arba atsilapkykit. Reikalaukit rhusų knygelės—DYKAI.
ALSANS LAŠORATORY. 190 N. State St., Chicago.

į' Kambarys 833 • • Telefonas CENtraį

4605-07
J. F. EUDEIKIS

S. Hermitage Avėnue Phones Yardš 1741-1742
IIĮ.-lll.IltĮŽ III-' '.....................    ... . ............~ ,1 . ....... . H, ,|

LACHAWICZirSUNŲS
2314 West 23rd Place Phbnes CahaĮ 3515—Cicero 5927

S. C. LACHAVIČ Z
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal. 2515

A.L.Davidonis, MLD
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 z 
VALANDOS: ,

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 4 iki <8 Valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kl. Jurgelionis
,ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Miesto ofisas
10 No. Clark St. - 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 - 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 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 Črahdon Avė. 
namu TeL: — Hyde Park 8395

Dr. V. A. Šimkus
GYDYl’OJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki f 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halstted St
Tel. Boulevard 1401

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

eštj priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

5mo, skaudama akių 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 atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
' kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akinių Dirbtuvė

Tel.

Ofisas ir
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki

Nedaliomis nuq 10 iki 12 vai. diena.
... ■ s i ■

8

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

-GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 . 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 3395 

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

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

Phone Boulevaid 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

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

———M—W R

Kiti Lietuviai Daktarai.
Ofiso valandos: 

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524. dieną ir naktį.
Dr .Constance A.ATBritis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

• CHICAGO. ILL.
. ......... ! " I I » .. ................ ....... .......... I I I I. ..—■

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
'IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3$ 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas. z 
vyru, moterų ir vajku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
* Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dehtistai

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsįšąuk:;

840 West 33rd Street
TELKE0NAi?: VARds 2790 arba 2791. <

KEISTUČIO SKOLINIMOIRBUDAVOJIMOB-VĖS

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue . Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 'Lituanica Avenue Phone Yards 1188

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

t to;.-i'

Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank JBldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunswick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Viėtory 2343
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuO 1-8 nuo 6:30-8:80
J •"I* __ Ž

Dr. Charles Segal
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 8:80 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 60jm ASHLAND AVĖ.

-• Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 3 po tfieti 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
diena.
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PASIVAŽINĖJIMO” AUKALaiškas Lietuvos

Maž. Lietuvos paroda

GARSINKITES “NAUJIENOSE

METINIS

Skalbiamos
Mašinos

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Jos.F.Budrik PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

BADO MARŠO VADAS

VASARIO 16.Tbseph Triner Company, Chicago

SOKOL SVETAINĖJEPaveiksluoti Kalendoriai po 25c
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

NAUJIENOS
PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ

Kauno tiltai pereina 
savivaldybės žinion

Trečiadienis, saus. 22, 1936

(Musų specialaus korės 
pondento)

Dykai Elektrikinis
Prosas

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

ro išlaidos dvigubai, o kai kur 
net trigubai padidėjo. Mažo
sios valstybės, ir tos neatsilie
ka ir visai ne pagal savo pajė-

1739 S. Kalstė St, 
, CANal 8500

pradžioje 
gimnazijos 

Mažosios

Uni-
Kansas studentas

W. C .F. L. Lietuvių* Radio 
valanda. Nedėliomis 5 vai. 
vakaro.

Mayor Harry Barbėj* '
DECATUR, III., majoras. Ha

rry E. Barber, kuris buvo ap- 
kaltintas nepildymu pareigų ir 
palaikymu ryšių su paleistu
vystės ir pinigų lošimo urvais.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

Gruodžio mėnesio
Vytauto/ Didžiojo 
rųmuose atidaryta
Lietuvos paroda. Gyventojų, 
tarpe kilo ja didelis susidomė
jimas. Paroda daugiausia vaiz
duoja Maž. Lietuvos gyvenimą 
bei jos istorinę praeitį.

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ’’

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.

Petro Vileišio ir Vytauto Di
džiojo tiltai iki šiol priklausė 
plentų ir vandens kelių valdy
bai, bet nuo Naujų Metų tie 
tiltai pereis Kauno miesto sa
vivaldybės žinion; todėl savi
valdybė ir skolas mokės belgų 
firmoms už tų tiltų pastai y-

Dar Naujienos© galite , gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami; pasiųsti savo 
draugams. ■ ' ■

rasęs savo 
Kaip gyvu 
pasikalbėti, 

savo mintimis pasidalinti, tai 
neiškenti jas raštu išklbsči.us. 
Toli vieni nuo kitų gyvenam. 
Jus visai kitose gyvenimo a- 
pystovose, aš čia kitose. Gal 
kai kas iŠ tų minčių keistoko
mis atrodys. Bet kam kas 
skauda, tas apie tai ir kalba. 
Bukit sveiki ir liųksmi!

— Jūsų Keistas. 
Gruodžio 2(5 d.

CLARKSBURG, W. Va. — 19 metų high school mokinė 
Georgia Louisa Turner, kurią pakvietę “pasivažinėti” du vyrai 
skaudžiai sumušė ir išgėdino. Kaltininkai buvo suimti, be to, 
viename miestelyje prasidėjo kova prieš paleistuvystę ir orgi
jas saliUnuose bei šokių salėse.

Betgi pastebiami pragiedru
liai. Jų ne daug, jie tolimi... 
Jau girdi, kad žemė dunda, 
žmonės kalba, kita dvasia at
gyja. Jau laikas. Ventiliacija 
labai reikalinga. Nevėdinamas 
kambarys rūgsta, pelėsiais ap
auga.

Anąsyk rašiau, kad karo 
teismas kaltinamuosius švel
niai nubaudė. Bet ką tai reiš
kia švelniai? Vienas iki gyvos 
galvos, vienas dvyliką metų 
kalėti ir kitas šešis metus... 
Bet galėjo būti dar liūdniau. 
Ana, septynetas metų atgal 
Šiauliuose vasaros metu tok
sai teismas iš karto dvidešimt 
vieną pasmerkė mirti. Beje, 
visiems jiems mirties bausmė 
buvo dovanota ir, rodos, visi 
jau liuosi. Bet ką tai reiškia 
tokiose apystovose bent kele
tas metų laisvės netekti? Stip
rios valios vyrams tai niekis. 
Kitiems tai sunkiau pakelti. 
Daugelis praranda dvasios 
būsenos lygsvarą. Vieni jų 
paskęsta nusiminimuos, kiti

Sveiki, gyvi!
Šventės, laiko yra, rašau, 

žmogui, kuris turi savo nuo
monę ir pratęs kritiškiau žvel
gti gyvenimą, ir švenčių metu 
tenka vienam laikas leisti. 
Negi kur eisi. Juk iš anksto 
žinai, kad tokioje sueigoje ar
ba teks veidmainiauti, arba 
tylėti. Koks malonumas stebė
ti, kaip daug kas rikiuojas pa
gal iš anksto ' nustatytą vi
siems privalomą nuomonę. 
Vieni dėl “gardęsnio šaukšto,” 
kiti dėl busimų galimumų kil
ti akštyn be jokių rezervų pa
siduoda tariamųjų vadų-va- 
deliu “išminčiai.”

11 1,111...Kenneth Born
OSAGE CITY, Kas 

versity of 
Kenneth Born, kuris buvo iš
rinktas vadu planuojamo be
darbių maršo į Kansas valsti
jos sostinę, Topeką.

Taigi, gyveni vienišių, atsi
skyrėliu. Turbut, yra šimtai, 
tūkstančiai tokių, kurie dabar 
tik stebėti gyvenimą priversti, 
bet ne veikti. Tokie diktatūrų 
laikai: daug kas veikia ne tai, 
kas derėtų daryti...

Sakysit, reikia ieškoti vien
minčių, reikia burtis. Sutinku, 
bet deja... Toksai jau matyti 
reakcijos dėsnys,—kai ji pūva, 
daug ką ir kitų pūdo. Daug 
dabar kas musija, pelėsiais 
apauga. Iki tokia visuomenė
je fermentacija eina, tenka 
tik stebėtis. Tai nemaloni vi
suomenėje padėtis, bet reikia 
apsiprasti. Reikia sekti, žiū
rėti, kad ateityje talkininkų 
surastum. Skaudu patirti, kai 
matai, kad kadaise artimesni 
žmonės dabar doroviniai su
kiužo arba paslydo. O tokių 
daug yra. Jei butų kitaip visas 
gyvenimas kitą#varsą įgytų ir 
visai kita vaga eitų. Reakcija 
dažniausia ilgiausia išsilaiko 
kitus doroviniai sugniuždžius. 
Be šių aukų ji gyventi negalė-

**Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir nežiūrint ką, valgė vis buvo men
kas. Visuomet \ būsiu dėkinga moti
nai, kuri man pasakė apie Trlner’s 
Bitter Vyną”.

Trlner’s Bitter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, g asų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odos nesveiku
mų Ir negerumų sąryšy su vidurių 
neveikliau, Ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
▼Įsose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

MAJORAS KRIMINALIAME 
TEISME

Nauj*os po

34.50

i ’ INCORPORATED
3417 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

palinksta stipresniems pergy
venimams. Daug kas iš tokių 
įpranta savo dirkshius 'nuola
tos degtinėje mirkyti. Kiti 
tampa tikrais lavonais tarp 
gyvųjų.

Bet Europoje daug kur mir
ties bausmė yra įprastas daik
tas. štai Vokiečiuose savo po- 
litinicms priešams kirviu gal
vas kerta. Net moters ir tos 
tokios mirties neišvengia/' Au
strijoje net sužeistus kovos 
metu kelis socialdemokratus 
pakorė. SSSR iš užpakalio 
šaudo. Lenkijoje kalėjimuose 
pūdo. Bet juk visur nesuskai
tysi, kaip naikinami politiniai 
priešai.

Tik tuose kraštuose, kur de
mokratija stipriai laikosi, nė
ra politinių bylų, kaip antai: 
Švedijoje, Norvegijoje, Dani
joje, Olandijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Anglijoje, paga
liau ir Čekoslovakijoje. Ar 
reikia minėti, kad daugelyje 
iš tų valstybių yra įsigalėjusi 
socialdemokratija. Kad ir jie 
staiga -nėra pasukę visą gyve
nimą socializmo link, bet vis 
dėlto gražiai patvarkyti socia
liniai reikalai, o kas svarbiau
sia—gerai pažabotos kapitalo 
akulos ir jos nedrįsta pas sa
ve sukurti namų karą ir ki
taip manantiems galvas kirs
ti. Tuose kraštuose nesuvaržo
mai veikia politinė laisvė. Su
prantama, kai daug kas iš Eu
ropos valstybių atsidūrė su
temose, tai toms valstybėms, 
kur veikia politinė laisvė, sun 
ku išsilaikyti. Reikia mokėti 
gerai vairuoti, kad nakties 
metu neišoktų koks nors va
dukas ir lyg visos tautos var
du pradėtų valstybės reikalus 
savaip tvarkyti ir savo politi- 
niems priešams galvas kapoti.

i ' ‘ '
Tie visokie pašauktieji ir 

nepašauktieji vadai ne tik pas 
save namie karus sukurė, bet 
jie užsimoja pasaulinį gaisrą 
sukurti, štai Italija pirmoji 
pasimojo vado pradu tvarky
tis ir pirmoji karo gaisrą pa
leido. Vokiečių vadai visai ne
sislepia ir atvirai sako, ko jie 
siekia. Tik dėka tų vadų Eu
ropos kai kurių valstybių ka-

gas apsiginklavimui leidžia 
milžiniškas pinigų sumas. Ro
dos, visi kažkokio kvaitulio 
pagauti padūkusiai 'ginkluoja/ 
si. Jei nebūtų tų tariamųjų 
tautos vadų atsiradę, šiandien 
Europa žydėto žydėtų. Dabar 
ginklams skiriamos lėšos eitų 
visų’ žmonių būklės pagerini
mui. ( ■' '

Na, baigiu čia 
palaidas mintis, 
rodžiu netenka

....

alil •ITai B
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KONSTITUCINIS KARALIUS

Tik-ką miręs Anglijo^ karalius Jurgis V turėjo ma
žiau galios, negu kai kurių respublikų prezidentai. Pa
viršium žiūrint, jisai atrodė krašto valdovas, kuris ski
ria ministerius, pasirašo valdžios dekretus ir parlamen
to priimtus įstatymus, sušaukia ir paleidžia parlamen
tų, dalina lordų titulus . ir daro sutartis su kitomis val
stybėmis. Bet tai tik taip atrodė. Tikrumoje karalius 
Jurgis tik karaliavo, bet ne valdė.

Anglijos valdžia yra parlamento rankose, o parla
mentą kontroliuoja ta partija, kuri turi jame atstovų 
daugumų. Tos partijos vadas būna ministeris pirminin
kas, kuris pasiskiria kitus ministerius. Šitaip sudarytas 
kabinetas turi savo rankose ekzekutyvių (vykdomųjų) 
galių. Kabinetas sprendžia, kada turi įvykti parlamen
to rinkimai ir kada parlamentas turi susirinkti. Kabi
neto galva, t. y. ministeris pirmininkas parašo karaliui 
ir tų ‘‘sosto kalbų”, kurią karalius perskaito,, atidaryda
mas parlamentų. * ‘ .

✓

Kai ministerių kabinetas praranda parlamento pa
sitikėjimų,. tai jisai arba skelbia naujus rinkimus arba 
atsistatydina, ir tuomet karalius pakviečia opozicijos 
vadų sudaryti naujų kabinetų.

Tokia yra Anglijos konstitucija. Nors ji nėra pa
rašyta viename dokumente, kaip Amerikos Jungtinių 
Valstijų konstitucija, bet ji yra vyriausias krašto įsta
tymas, kuriam lenkiasi ir ministeriai ir parlamentas. 
To įstatymo negali laužyti nė Karalius.

Būna atsitikimų, kuomet konstitucija nepasako 
aiškiai, kaip karalius turi pasielgti. Čia jisai turi vado
vautis, kaip sakoma, “konstitucijos dvasia”, ir šitokia-> 
me atsitikime jisai, žinoma, gali pasielgti vienpusiškai.

Toks išbandymas karaliui Jurgiui buvo 1924 m., kai 
parlamento rinkimuose pirmą kartą didžiausių už visas 
partijas atstovų skaičių gavo Darbo Partija, Darbiečiai 
rinkimus laimėjo, bet jie neturėjo daugumos. Laikan
tis “konstitucijos raidės”, karaliui nebūtų reikėję skir
ti premjeru MacDonaldą. Daugelis konservatorių sakė, 
kad socialistams neprivalo būti pavesta valdžia. Bet 
karalius Jurgis šitų patarėjų nepaklausė. Jisai pasielgė 
taip, kaip jam patarė rimtesni žmonės, kurie numanė, 
kad Anglijos darbininkai labai supyks, jeigu jų partija 
bus paniekinta, ir pasidarys pavojingi monarchijai.

Tokiu budu monarchiškoje Anglijoje žmonių atsto
vybes sistema prie karaliaus Jurgio galėjo veikti, sklan
džiai. Ne be reikalo Anglijos monarchijų daugelis va
dina “vainikuota respublika”.

Jurgiui Penktam užimant sostą, jau buvo sunaikin
tas paskutinis karaliaus galios šaltinis. Karalius, mat, 
skiria lordus (išimant tuos, kurie lordų titulų paveldė
jo). O lordų rūmai — panašiai, kaip senatas Ameriko
je yra parlamento dalis įr be jų pritarimo negali būt 
išleistas nė vienas įstatymus. Seniaus lordai dažnai su
trukdydavo priėmimų įstatymų sumanymų, Tcurie nepa
tikdavo didikams. Bet apie pradžių dabartinio šimtme
čio parlamentas tų lordų teisę panaikino, šitoje kovoje 
prieš lordų galių daugiausia pasižymėjo Lloyd George, 
kuris tuo budu pasidarė labai populiarus politikoje.

Dabar lordų rūmai yra greičiaus dekoracija, negu 
įstatymų leidimo įstaiga. Karalius Jurgis ^buvo lėto ir 
taikaus budo žmogus. Gal būt, dėl to jisai ir mokėjo 
prisitaikyti prie tos tvarkos, kurioje visa galia priklau
so žmonių išrinktiems atstovams. Jisai su parlamentu 
nesipyko, todėl jisai neturėjo priešų. Net Anglijos dar
bininkai savo monarchijos nesmerkia. Tiesa, ji kaštuo
ja nemažai pinigų. Karalius, jo vaikai ir kiti artimi gi
minės turi daug dvarų ir palocių ir dar gauna stambias 
algas iš valstybės iždo. Depresijos laikais, kada milio- 
nai žmonių vos beturi kų pavalgyti, tokios išlaidos'mo
narchijai yra bereikalinga prašmatnybė. '

Bet Anglijos žmonės tam papuošalui pinigų dar 
nesigaili. Savo karalium, princais ir princesomis ■» jie 
džiaugiasi, nelyginant kaip amerikiečiai kinematografo 
žvaigždėmis. Tai, žinoma, jų biznis.

Kai respublikos pasidarys demokratiškesnės, tai ir 
anglai savo karalių atleis iš tarnybos. ...

Nors Vokietijos komunistai 
labai piršosi socialdemokra
tams į “bendrą frpntą”, bet 
pastarieji jų piršlybas atmetė. 
Vokietijos socialdemokratų par
tijos centro komitetas, kuris 
dabar yra Prahoje, Čekoslova
kijoje (nes Vokietijoje social
demokratų partija yra uždrau
sta), nutarė nesidėti su komu
nistais. Priežastis ta, kad so
cialdemokratai nepasitiki ko
munistais, atsimindami, kaip 
jie kovojo prieš respublikos 
valdžią ir ėjo ranka už rankos 
su hitlerininkais.

, Fašistiško “Sargybos Komi
teto,” pirmininkas, A. B. Stri
maitis, duoda “garbės žodį”, 
kad “jisai nuolankiai atsiprašys 
adv. K. Gugį, jeigu bus paro
dyta, /ką tie . “sargy bininkal” 
yra neteisingo rašę/apie jį.

IŠ naujo perkratinėti tuos

nešvarius šmeižtus, kuriais p. 
Strimaitis ir jo sėbrai drapstė 
SLA. iždininką, mes neturime 
nei laiko, nei noro. Tegu p. 
Strimaitis pavarto savo organo 
(“Vienybės”) puslapius ir pasi
skaito. Mums čia pakaks tik 
paminėti tą “Sargybos” melą, 
kad“Susivienijimas Jokių blogy 
investmentų neturėjo, kol so- 
ciaMųgarbinamas Gugis *e- 
užėmė iždininko vietos”.

Jeigu Strimaitis neužkais iš 
gėdos, perskaitęs šitą jo paties 
išleistame lapelyje tilpusį šmeiž
tą, tai jisai yra “hopėless”.

V; K a u n e c k a s 
■ r
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Jaunoji Karta 
Lietuvoje

PRIEŠ AUKŠČIAUSI TEISMĄ

ifi.

PRISIMINUS VILNIAUS 
SEIMO LAIKUS

“Vilniaus žodyje” rašoma 
apie didįjį Vilniaus seimą, ku
ris susirinko 1905 m. ir paskel* 
be Lietuvos žmonių reikalavi
mus. To seimo nutarimai išju
dino Lietuvą, taip kad ir caro 
valdžia buvo priversta duoti 
žmonėms kai kuriu teisių: btK 
vo įvesta lietuvių' kalba pradi
nėse mokyklose, buvo leista 
žmonėms burtis į draugijas, ir

Bet pačioje Lietuvoje pasiro
dė biaurių priešų tam judėji
mui. ’ j ' •;

“Trukdytojų buvo”, skaito
me minėto laikraščio straips
nyje. “Bažnyčiose, sinagogo
se ir cerkvėse buvo sakomi 
reakcionieriški pamokslai. 

. Pav. 1905 m. buvo iš sakyk
lų skaitomi įvairių Antana
vičių (Seinų prelatas) raš
tai: ‘...kas priešinas vyriau
sybei, priešinasi Dievo įsta
tymui’..* 'Jeigu 
jus (revoliucioflierįaij 
duokite jiems išęitf iiun> jū
sų nenubaustiems!... Išduoki- 
te juos j vyriausybės ran
kas...’ ”
Taigi, kuomet Lietuvos žmo

nės kovojo už savo laisvę ir tei
ses, tai Lietuvos kunigai nesi
drovėjo net raginti žmones, kad 
jie išdavinėtų Rusijos 
priešus valdžiai!

ne-

caro

TEMA JUOKAMS

bendrą frontą 
fašizmą, todėl, 
Sąjungoj tapo 
Trockio sūnūs

Ščyrieji Stalino linijos vykių- < 
tojai krečia juokus “Laisvėjė”. 
Sako:

“Dabar Chicagos Grigaitis 
šaukia, kad mes, Amerikos 
lietuviai, komunistai ir so
cialistai, negalime ir neturi
me sudaryti 
prieš karą ir 
kad Sovietų 
suareštuotas
už komtr-revoliucinį veikimą! 
Ar beręikia juokingesnio da
lyko?”
Kur jau čia .bereikės! “Juo

kingesnio dalyko^; kaip žmo
gaus suareštavimas, jjuk įš tie
sų nėra. Ypatingai, kuomet 
areštuoja valdžia, kuri sakoši 
esanti “darbinink^ka”.

į Bet komhnistai sako, kad 
Rusijoje “riėra” politinių kalt- 
>nių.

SOVIETAI ĮVESTĄ NAUJUS 
PINIGUS

(Tęsinys)
■ ' }

Naujausias priedėlis prie “ideo
logijos”, tai “karinis paruoši
mas”: rikiuotė, cheminė apsau
ga ir t. t. čia vyrauja, kaipz ir 
pridera nacionalistams, ne rim
tas, konkretus darbas, bet — 
formalizmas, karo idealizacija. 
Lengvapėdiškumas pastaruo j ų 
atveju’ ypač yra pavojingas. 
^‘Kareiviai”, penimį vien panie
ka priešui ir pasitikėjimu sa
vo vadais, yra tik balastas. Vo
kietijos smogikai (“SA”) irgi 
neva “kariškai paruošti”, ta
čiau specialistai jų kovimosi 
vertę prilygina mažne nuliui... 
Jeigu Lietuvai tenka gintis 
nuo priešų išorėje, tai jos vy
riausybė visų pirma turėtų pa* 
sirupinti grėičiau panaikinti 
karo stovį, padaryti visus pi* 
liečius lygius, duoti įsigyventi 
taikai krašto viduje, — o ne 
bergždžiai bukinti bu’rį jauni
mo kariškais Šukiais ir žais
liukais!

6. Konkurentai
ų Kai kam didelfč susirūpini
mo kelia jaunalietuvių nesan
taika su š a u i i a i s. Pasta 
rieji labai skersai žiuri į jau
nalietuvių organizacijos augi
mą, į jų gražias uniformas ir 
— didėjančias pretenzijas, šau
lių S-goje spiečiasi daugelis iš 
senesniosios pokarinės kartos; 
jie prisibijo “pienburnių” kon
kurencijos, nekenčia jlj smar
kavimo, nosies rietimo. Tarp 
vienų ir antrų t žėri -nepasiten
kinimas, kuris, jaunalietuviams 
labiau stiprėjant, , neišvengia
mas veršis dar labiau ' vieša 
mon, negu iki šiol. Dabar jau 
jaunalietuviai pusiskundžią 
“šaulių trukdymais”...

“Tautinis jaunimas” daugely 
vietų dar nenustojo niršęs 
prieš katalikus. Valdžia nesi1 
griebia jokių priemonių — bi
jo griebtis — prieš ateitiniiv 
kų ir pavasarininkų nelegalius 
susirinkimus vadinamose “ka
takombose” — bažnyčių ra 
siuose, kunigams ir vyskupams 
globojant. Skundai liekasi 
pasekmių. Valdžią numato ųž- 

' eisiant laiką, kad su krikde
mais teks geruoju kalbėtis, to- 
•dėl skundus dėl jij katakombi- 
nio veikimo praleiįžią pro au
sis* Santykiai tarp klerikalų ir 
jaunalietuvių nevisur tvarkoj: 
pastariėjL nusiskundžia, kad 
pavasarininkai vietomis ardų 
jų parengimus, kunigai ne- 

»šventiną jų vėliavų, keikią juos 
įiš sakyklų.

\ Tačiau kitur vėl — pavasa- 
rininkai dalyvauja jaunalietu
vių susirinkimuose, kunigai sė
di jų valdybose, perša juos iš 
sakyklų parapijonims; deda pa
stangas', kad “tėvynės meilė” 
ir “dievo meilė” susisuktų sa
lią viena kitos gušta jaunimo, 
širdy še. “Za bbga, caria ir ofe 
čestvo!” (už dievą, carą ir tf& 
vynę) buvo šaukiama “matuš-

P, T. Vincent
PHILADELPHIA, Pa. — Real 

estatininkąs P. T. Vincent, ku
ris užvedė bylą vietos federa- 
liame teisme, reikalaudamaš 
draudimo užginti valdininkams 
nestabdyti AAA veikimo, nežiū
rint įto, kad Aukščiausias Teis
mas įstatymą panaikino.

Jaunalietuvių nevisur vieno
da nuotaika: kai kurie prieš 
kunigus; bet daugumas, vis 
dėlto matyt, laiko kryžiaus ke- 
liūs pačiais trumpiausiais ke- 
liais į “vadų” žadamą “saulė
tą rytojų”,!

7. Senieji ir? jaunieji
Vadas kažkuria proga pasa

kė, kad “J. L” išsprendusi sa
vyje ginčą taip senosios kartos 
ir jaunosios. Nes, mat; jį seno
sios kartos atstovą išsirinkusi 
savo šefu. Jam tarpininkaujant, | nė Italija,/žinoma, visai ne pro 
nelikę 
tarp senesniųjų ir jaunesnių-1 šiai naivių savo 
jų... Tautos vadas su savo re-1 garbintojų užsieniuose. Tuo ru- 
torija, žinoma, prašovė pro ša-1 pinasi speciali organizacija Ro

mos universalumui remti. Yra 
jos skyrius ir Lietuvoje. Daly
vauja čia žymiausieji tautinių- 

’ ' 1-

demokratines
Tie reikalavimai turi

Trečiadienis, saus. 22, 1936 
n.-............... ‘ m Į .... —.. - Į .. ...
prasmės tai “karžygiškume”, 
tai stačiai pramogose, daugiau 
mažiau politiškame sporte ar
ba išviršiniuose ženkluose, ku
rie duoda galimumo jam pa
brėžti savo asmenybę, išvengti 
izoliacijos, bent savo vaizduo
tėje siekti kokių nors aukštes
nių tikslų. Tačiau linkmė, ku
ria tautininkai stengiasi nu
kreipti Lietuvoje jaunąsias jė
gas, yra nepozityviška, ji dar
gi žalinga: tai šovinistinis pa
sitenkinimas savimi ir užsida
rymas savo tautiniam kiaute, 
tai atitraukimas nuo socialinių 
ir politinių klausimų, tai atida
vimas jaunimo dvasios karinin
kų ir kunigų žinion. Tiesa, to
li gražu ne visą jaunimą tau
tininkai pajėgė suorganizuoti; 
yra daugybė sąmoningai nusi
stačiusių prieš ir dar daugiau 
— politiškai visai neužintere- 
suotų, net jų pačių organizaci
jose. Tačiau diktatūros sąlygos 
pripildo visus pasyviškumu ir 
fatalizmu, atsidavimu likimui. 
Reikia panaikinti karo stovį, 
reikia grąžinti būtiną pažan
gos ‘sąlygą 
laisves!

I būti suprantami ir brangus vi
siems, kam rupi, kad ir toli 
esant, Lietuvos ateitis!

Nacionalistai ir kapitalistai 
stengiasi įvelti pasaulį į naują 
kruviną konfliktą — karą. Ka
ras jiems — priemone “pagy
vinti” ūkį ir “pakelti” žmonių 
dvasią. Nemaža pradeda neju
čiomis pasiduoti karo psicho- 
žui, ima tikėti, kad karas — 
tai aukštesnė jėga, būtinybė.

Jaunimo širdyse neturi būti 
vietos fatalizmui. Antgamtiš
kų jėgų nėra, žmonės patys da
ro likimą — savo ir kitų!

Visur jaučiama, kad kapita- 
| lizinas, dabartinė visuomenės 
forma, yra nepakenčiama. Vie
nur vienaip, kitur kitaip ieško
ma išeities. Išeitis yra: sustab
dyti beprotišką ginklavimąsi, 
sutvarkyti naujais pagrindais 
tautų1 Sdntykidš,' * ^praVesti eilę 
senai pribrendusių socialinių ir 
politinių reformų — socializmo 
prasme. Tokie sprendimai šian
dien daug kąm atrodo “nerea
lus”. Bet mums atrodo, kad 
prie tų išvadų visuose kraštuo
se nejučiomis einama. Iš pa

jėgos, ku
kiai susipyko su Vokietija. Irios ją,pribaigs. Jaunesniųjų 
Įdomu, kaip itališki fašistai kartų laukia milžiniškas dar- 
kritikUoja vokiškus fašistus, bas. Valstybės ir valdžios, ku- 
Paklausykime, kaip aiškino‘tą rios jaunimą tam reformų dar- 
reikalą Cabalcari musų j.urge- bui nesirūpina paruošti, o trau

kiams. Jis, girdi, esąs nusistatęs kia jį atgal — kaip tat yra 
Taip yra Klaipėdos krašte, prieš vokiečių rasizmą, nes jis Lietuvoje, Italijoje, Vokietijoje 

Nekitaip tačiau ir Didž. Lietu- yra fašizmo doktrinų ugdyto- ir kt. 
yoje. Be paliovos eina čia rung- jas, toliau ės'ą, fašizmas griež- darbą.
tynęs, ypač ekonominė konku- tai skiriasi' nuo nacionalsocia- Parvykęs po ilgo nebuvimo 
tfencija tarp senesniųjų ir jau- lizino, /ir Su juo niekc bendrolį Lietuvą, maloniai stebiesi, 
nesniųjų, tarp žemiau ir aukš- neturi, nes faŠizmhs bazuojasi žiūrėdamas į jaunimą. Tas jau
giau stovinčiųjų, tarp vadų ir grynais fašistiniais Italijos • tau- nimas ir Lietuvoj, taip sakant, 
tarp kandidatų į vadus, nes tai pritaikytais dėsniais (!),. o visai “moderniškas”. Jisai žva- 
šiuo atveju “vadas” yra ne I nacionialsocializmas yra siauras-pus, sportuojantis, gerokai iš
siliek moralinė, kiek ekonominė savo , tikslų Siekimas, J viską prusęs. Tik arčiau įsižiūrėjęs 
šąvoka... , žiūrint < pro vokiečių akinius.,J pastebi jo bėdas — užsimąstai.

„ „ . Taip : “J. K.”, pęrduo^a Roma Gyvenimo formų pažanga ne-
i o. Koma UlUversa ir universa agento išmintį I& čia aplenkia musų tėvynės. Tačiau

jurgeliai to žurnaliuko’ naiviems skaity- rūpestis ateitimi stengiasi ne-
' Nerimo kankinami,, neįsitikė- tojams turėjo paaiškėti, kad paklysti tarp formų — žiūrėti

darni, kad jie pas save namie vien tik fašizmas su itališku giliau, griežčiau...
yiską daro kaip reik, Lietuvos antspaudu yra tikras ir; Lietu11 ' (Galas)
fašistukai be paliovos dirsčio- vai sektinas, kad vien italų im- 
ja į Romą. Tautiškoji spauda [perialistai nežiūri į viską “pro 
yra pavirtusi atgarsiu Italijos 1 
imperialistinių užsimojimų, Lie
tuvos atstovybės tarnautojai 
Romoje, “Elta” ir kt. vienša- 
įškai informuoja Lietuvos vi
suomenę apie italų “dučės” šo- 
Cialinius, kulturinius užsimoji
mus. Propaguojamos “aukšto
sios” korporatyvizmo mintys... 
Nepersenai kažkuris lietuviškas 
jurgefe, būdamas Romoje, pri- 
sįtaikė prieiti ir lyžtelti gerai 
uūvaksuotą patįes Mussohmo 
Čėbatą. Šis jam ta proga pasa
kęs, girdi, aš su didele simpu- 
tija seku Lietuvos jaunimą. 
Musų jurgelis parnešė tą džiu
gią naujieną Lietuvos jauna
lietuviams, studentams-korpo- 
rantams ir — buvo šventė, Ra- 
įganykite, pats “dučė” rūpinasi 
Lietuvos tautiškais jurgeliais!

notą prieš Lietuvos darbus 
Klaipėdos krašte, kovojant su 
vokietininkais, apie tai Muso
linio čebatlaižiai neužsimena... 
Egoistiškai siekdama savo už
sienių politikos tikslų, fašisti-

Lietuvoj priešingumų | šalį prisigaminti kuo. daugiau- 
santvarkos

Priešingumai tarp senesniųjų 
it jaunesniųjų yra, ir jų ne-|k tazai t r 
gah nebuh. Tie pnesmguma, čtu Nesenai Raune
reiskjasi gana aštrad pačių Jau- unlversa ingpekto.
tininkų; itarpe. Jie įskyla net jų Cabalcari _ pasižiur6ti 
spaudoje. Jąunahetuvių žurna
lo “Jaunoji Karta” 17 N-je til
po straipsnis, kur labai aštriai 
puolama senesnieji tautininkų 
veikėjai ir ypač Šaulių Sąjun
gos nariai Klaipėdos krašte.. 
Kas kliudo ten lietuvybei at
gimti? klausia straipsnio au
torius ir nedviprasmiškai atsa
ko : senieji vadai ir visokios as
meniškos sąskaitos bei intere
sai”: Senieji vadai ir atvykę 
iš Didž. Lietuvos valdininkai I 
esą oportunistai, apsileidėliai ir 
Sąmoningai kliudą veikti jau
niesiems tautininkams, kurie 
smarkavo j a, susispietę “Santa-1 
ros” sąjungoje.

tos keistosios Lietuvos ir už
megzti su tautininkais glaudes
nio kontakto. Tas vyras, nors 
tebuvo Lietuvoje pirmą kartą 
savo gyvenime, tačiau “paste
bėjo” čia didelę pažangą j žino
ma, ypač socialinėje ir politinė
je srity!’ Prišnekėjo jis ir dau
giau nesąmonių. “Jaunoji Kar
ta” Nr. .29 dalį jų : spausdina, 
kaip didelę išmintį. Kaip žino
ma,: Italija pernai metais smar- Į čios krizės išaugs 
kiai susipyko su 

t

atlieka nusikaltėlio

Rusijos socialdemokratų or
ganas, “Sociaįističęski j Vest- 
nik”, einąs Paryžiuje, rase, kad 
sovietų valdžia ketinas įvesti 
naujus pinigus, kurių vardas 
busiąs “lenina” ar “leninka”.

Dabar oficialis pinigo viene
tas vadinasi “červonce”, kuris 
buvo įvestas vietoje “rublio”, 
pasidariusio be vertės, “červo
nce” taip pat yra labai nusmu
kęs. Neseniai valdžia jo kursą vkoj” Rusijoj. Tas obalsis vėl 
žymiai pakėlė, bet, matyt, tų) moderniškas! Todėl šalia “Lie* 
červoncų” yra išleista labai tiiva, tėvyne musų” daugely 

daug ir valdžia nenori už jubs jaunalietuvių susirinkimų šiam
(6

duoti auksą pagal naują kursą, dien galima išgirsti traukiant įčė” pasirašė drauge su kitomis nuseka paskui 
Todėl ji rengiasi “červoncus “Kryžiaus kelius”? ... hignatarų valstybėmis protesto įvadus”, ieškc

i

itališkus akinius” ir nesiekia Reikalaukite “NAUJIENAS"’ 
“siaurų tikslų”... Ar tautiški ant bile kampo, kur parduoda- 
jurgeliaį pastebi absurdus, jei- mi laikraščiąi. P&rdavijas lai’ 
gu jie eina itiesiai iš Romos? kraščiy bus gatavus Jums pa- 
Jie ir toliau varvina' seilę į Ro- tarnauti. Jisai tenai stovi ne ša
mą. Jų aklą tikėjimą Italijos vo smagumui, bet Jūsų pato- 
fašizmu galėtų nebent palaužti trumo deki. 
Italijos pralaimėjimai kare, 
Italijos ekonominis ir politinis 
bankrotas. Tie . dalykai nėra ne
galimi/ Tuomet ir tautininkai 
Lietuvoje smarkiai nuleistų rio- 
sį, butų priversti skubiai ieš
kotis kompromisų su opozicija, 
kapituliuoti...

9. Išvados. t I

Neramumas, kuris šiandien 
vyrauja pasaulyje, atsiliepia ir 
[Lietuvoje. Nenuostabu, kad ir 
Lietuvos jaunimas, tą neramu
mą jausdamas, blaškosi, neži- 

Kad netaip jau senai tas .“du-1 no ktfr eiti, arba nekritiškai 
i nacionalistinius 

ieškodamas gyvenimo

—1< ...................... .....................

(GALIOJIMUS
(Doviemante)

galite padaryti pas 
tnus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci
jų iš kitų miestų 

rašykite

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

CHICAGO. ILL.

ą.
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i F Tiim 
---------------------- .- — ...................................... _... l ..... . ....——— *■

Sekmadienį SLA. 6, 
Apskričio Konfe

rencija
šį sekmadienį, sausio 26 

d., Sandaros svetainėje, 814 
West 33rd Street, įvyks SLA. 
6-to apskričio konferencija. 
Visk šio apskričio kuopų dele
gatai yra prašomi dalyvauti, 
nes bus renkama apskričio 
valdyba, svarstomas auksinio 
jubiliejaus konkurso vajus ir 
kiti svarbus organizacijos rei
kalai.

Antanas Zalatoris, Pirm.
Justas Čiliauskas, sekr.

Sutartinai dirba Chica-I 
go Lietuvių Demokratų 

Kliubas.
Kviečia visus prisirašyti. ■

Sausio 17 dieną Hamlin 
Kliube įvyko skaitlingas Chi- 
sagos Lietuvių Demokratų su
sirinkimas, nežiūrint to, kad 
oras buvo blogas. Tas parodo, 
kad nariai supranta savo pa
reigas ir stengiasi jas tinka
mai eiti.

Pirm. p. Malus savo įžangi
nėje kalboje ypatingai pabrė
žė, kad nariai sutartinai vei
kią ir kad laike dviejų metų 
visi dirbo išvien. Jis pareiškė 
nariams savo padėką.

Kas dar nėra prisirašęs į šį 
kliubą, tas prašomas neatidė
liojant tai padaryti, kad galė
tumėm sudaryti galingą orga
nizaciją. Mokesnis tik 50 cen
tų metams, o moterims tik 
25 centai. Nedaro skirtumo 
kur gyventum, visi yra lygiai 
priimami.

—Juozapas Urban.

Brighton Parko Jau
nuolių Draugijėlė 
turi savo lietu
višką mokyklą

Valdybos rinkimas
Brighton Parko Jaunuolių 

Draugijėlė praeitame susirinki
me išrinko šiems metams se
kančią valdybą: pirmininku— 
C. Misiaveg, pagelbininku —E. 
Miščikaitį, sekretorium—E. Sa- 
leckiutę.

Rems “Naujienas”
Perskaičius “Naujienų” pa

kvietimą į koncertą, Vienbalsiai 
nutarta priimti pakvietimą ir 
dalyvauti koncerte, nes “Nau
jienos” remia draugijėles dar- 
bi.Vtę ir talpina korespondenci
jas.

LAIDOJAMAS KETVIRTADIENI

“NAMIE
gy venau

LONDON. — Miręs garsusis Anglijos poetas ir rašytojas, 
Dudyard Kipling, kuris bus palaidotas ketvirtadienį Westmins- 
ter Abbey, kur laidojami Anglijos pasižymėję žmonės. KipKng 
ilsėsis maldyklos “Poetų Kafnpelyj*’, kur palaidoti keli kiti žy
mus Anglijos rašytojai ir poetai.

Lavinasi šokiuose it dainoje

Draugijėlės narių skaičius 
sparčiai auga, auga ir reika
lavimai. Dabar jau turi virš 
penkiasdešimts narių. Visi la ■ 
vinasi šokti ir dainuoti, šokią 
mokytoja yra Norry Meck- 
MikneVičiute, jauna, bet labai Į 
gabi ir talentinga šokėja. Ji 
visą savo Ikiką dalyvavo Sve 
timtaučių Igrupėse ir ddltb, lie
tuviams dar nežinoma. Daina
vimą moko A. Zabukiėnė, vi 
siems gerai žinoma dainininkė. 
Pąmokos yra periceltos dėl vie
tos stokos iš HdHywėod šVe-j 
tainės į Bardausko svetainę,’ 
kuri randasi adtešu, 4558 So.i 
Talman Avė.

> I

Rengia vakarėlį tėvams 
pagerbti •

Saulio 26 dieną yra rengia-' 
mas Bardausko svetainėje jau-! 
nuoMų vakarėlis su dainomis ir j 
šokiais jaunuolių tėvams pa-i 
gerbti, be įžangos, o svečiams 
tik 25 centai. Už likusį pelną 
nuo vakarėlio bus nupirkta 
“juodoji lenta” vaikams lavin
tis rašyti ir skaityti lietuviš
kai.

Kviečia ristis prisirašyti

Kurie iš brightonparkiečių 
dar nėra prisirašę ir norėtumėt 
priklausyti, prašome ateiti' į 
pamokas, kurios įvyksta Bar
dausko svetainėje, 4558 S. Ttil- 
man Avė., šeštadieniais, 2-tą 
valandą po pietų ir prisirašy
ti.—Valdyba. /

Chicagos Lietuvių 
Choro “Pirmyn” 

darbuotė
Dabartiniu laiku Chicagos 

Lietuvių Choras “Pirrtiyn” 
rengiasi prie savo busiančio 
vakaro, kuris įvyks vasario 9 
d. Sokol svetainėje, 2343 So.i 
Kedzie avė. Pradžia 4 valandą 
po pietų.

’<rrand <Jpeėa.,

Pirmą kartą Chicagos lietu
viai išgirs lietuvių kalboje 
operą “Cavalleria Rųsticana”. 
Tai viena iš didžiųjx| operų, 
kuri būna statoma tik did
miestyje, Civic Operos rūmuo
se.

Šitą sunkų ir didelį darbą 
pasiėmė Chicagos Lietuvių 
Choras “Pirmyn*, vadovauja
mas p. K. Steponą v i č i a u s. 
Trumpoje ateityje matysime; 
to sunkaus darbo vaisius.
. ... ........................... .  i,.,.., įr.įįįjįįifiitfu. .

8 MOESIUS BE SĄMONES
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TEXARKANA,’ Ark. — ’3 mėnesius atgal 8 mėtų Patsy 
'Kincadė neteko sąmonės sužeistą automobilio nelaimėje. Kū
dikis heątgšvb sąmonės dtir ir dabar, bet daktarai tiki, kad ji 
pasveiks.

Steponavičius Rėžis orius ir 
dirigentas. ;

Visą darbą pasiėmė savo at
sakomybėn Kazys Steponavi
čius ir, reikia manyti, kad jis 
atliks ktio geriausiai, lies jau 
praeitis parodė jo gabumus 
tame darbe, kaip tai statant 
“Blindą” ir “Gražiąją Galatė
ja-”

•Praktikos.

Nėra tos dienos, kad nebū- 
tų praktikos;—tai įSo’lištą, taii 
choro tai orkestro, tai visų 
kartu.

Visi dainininkai ir daini
ninkės turėkim kantrybės ir 
lankykim praktikas, hepralei- 
s'k-i-m nei vieną • kartą. Ntio 
musų visų, priklauso pasise
kimas šios sunkios ir gražios 
operos pastatymo.

Tikintai.

Kas nusipirks tikiėtą už do
lerį, tam bus rezervuota Sė
dyne geriausioj vietoj.

Kiti visi tikietui tik po 75c 
prie durų, o kas nusipirks iš 
anksto, tie moka tik po 65c.

Tikietus galima gauti “Nau< 
j ienose” pas pp. S teponavičius 
ir ristis dainininkus-kės.

—A. V7

Seno Petro atsišau- 

tų kolonijų lietuvius 
x .——-J-----

Gerbiamie j i Tautiečiai, Seno i 
Petro 'draugai it rėmėjai, 'Chi-j 
čagojė ir kitose lietuvių kolo-; 
Ui j Ošė, kteipiuoši į jits. ‘

Jau gal žinote Viši, kad su I 
Sausio 15 d., prasidėjo '“NAU-! 
J'IENŲ” dienraščio konkursas, 
kuris tęsis iki gegužės 31 d. 
Konkurso laiku yrą gera proga' 
užsirašyti pigiau “NAUJIE
NAS”, nes vietoje 12 mėnesių, 
gatfeite per 15. 
NOS”, lietuviams 
tiems už Chicagos ribų, yra 
nupigintos iki $5.!00 15 mėne
siams, $2.75 pusei metiį, ir 
$1.50 trims menesiams.

Aš rengiuosi prie didelio dar 
bo, norėdamas laimėti konkur
są, bet be jūsų pagalbos to' pa 
daryti negaliu.

Jus žinote, kad’ dienraštis 
“NAUJIENOOS” yra geriausias. 
Amerikoje. Jis Visada paduo
da teisingas ir geras, žinias, 
kiek galint patarnauja darbo- 
žmonijai, biznieriams ir visai 
Visuomenei.

Tamstos Užsirašykite “NAU
JIENAS” sau, giminėms arba 
draugams Lietuvoje ir Ameri
koje. Už $5.*00 jūsų giminės 
at draugai 'gaus geriausią do
vaną kiekvieną 'dieną, per 15' 
mėnesių.

Turėdami, nedaro skirtumo 
kokį biznį ' “NAUJIENOMS”, 
kaip atsinaujinę laikraštį arba

norite užsirašyti sau, arba -ki 
tam, ar paduoti * garsinimu, 
kreipkitės į Seną Petrą telefo
nu. CANal 8500, arba laiškais.

Kitų kolonijų lietuviai gali' 
man pagelbėti, užadresuodami 
laiškus mano Vardu. Ghičagoje 
aš rėhgiuOsi aplankyti kiekvie
ną lietuvį ir užrašyti ^NAU
JIENAS”. Aš reikalui atėjub, 
visados 'eisiu sU jumis. Kurie 
norėsite ką parašyti apie ko
kius įvykius, gailių vizitus, 
vestuves, mirties pranešimus, 
visuomet mielai Jums patarnaU-; 
siti.

Suteikdami rhan paramą pa- 
gdlbėšite man laimėti konkur
są, 'be to, Suteiksite man ir di- 
dėšnįv kąšni “porčėpo”.

Užbaigęs' šį f sunkų darbą, va
žiuosiu pėkščias per -Dėdes Ša
mo žemę ir plačiai rašysiu 
“Naujienose” apie lietuvių gyve
nimą, apie jų darbus, kasyk
lose, miškuose,A ūkiuose.

Tikėdamas sulaukt. geras va
lios tautiečių,paramos- šiame 
“Naujienų” konkurse, visiems 
iš kalno tariu ąčiu. .

*T— Senas Petras.

Iš Lietuvių Tautiškų 
Kapinių metinio 

susirinkimo
ttė'hgiaši &kių Mėtų Jabtlič 

jaus išldilmėini.

Praeitą sekmadienį Lietu-' 
viu rAudi tori joj žemutinėje 
saliukėje įvyko Lietuvių Tau*-, 
tiškų kapinių susirinkimas.- 
Jis buvo ' tvarkingas ir nau
dingas. MetaL'kiti šių kapinių, 
darbas ėjo labai iš lengvo, bet 
Šiais metais kaip pati direk
cija, taip ir kitos komisijos,; 
yra -pasiryžę padvigubinti; 
'energiją dirbti, kąd pastūmė-, 
ti veikimą ir pakelti Chicagos, 
lietuvių Tautiškas kapines iki 
'aukščiausio ' laipsnio. Daugi 
svarbos priduota ir lotų savi-' 
ninku, ir pačių valdybos, ap-j 
vhikščiojimtu Jubiliejaus 25 
metų nuo įsisteigimo šių ka-t 
Ipinių.

Taip pat bus išleista kapų 
Istorijos -knyga sii iliustracijo
mis it plačiais aprašymais: 
ipergyventą Liet. Ta'ut. kapi-, 
nių vargų, .nuliūdimu,- laimės,! 
pasisekimų ir tt. ’

Katalikų užsimojimas.

Iš pranešimų nekuriu lotų 
savininkų pasirodo, kąd; pas-< 
tarno j tt laiku iš katalikų pu-- 
sės buvo užsimojimas šias 
šaukiamas “bedieviškas ka
pines” arba jas sunaikinti ar
ba nusilpninti. Nesigailėta nei 
pa'š?ta’ngiĮ, ndi pihigų, kad tik 
atitraukti įmones; kad tik' 
mažiaii butų laidojama ' Tau
tiškose -kapinėse.

Iš dalies katalikų žmonių, 
šiuo atveju dėti vargai ir jų 
pastangos nenuėjo niekais, kė-

Jėj^ mirtių laVoiių jiem> pa- 
šiseicė pasigauti ir palaidoti 
į ŠV, Kazimiero kapines.

Kai kurie savininkai nentio-
j

Prie to ir pati kapų admi-; 
histracija pripažįsta, kad yra' 
ir tokių lotų savininkų, kurie 
lotus turi apsipirkę, Liet. Tau
tiškose kapinėse, o kad kas 
numiršta iš šeimos narių, tai 
laidoja kazimierinėse kapinė
se. Atrodo keistai, bet faktas 
pasilieka faktu.

. Iki šiolei katalikai nuošird
žiau dirbė savo -idėjai, nei 
laisvamaniai, tokiu būdų jie 
ir pasekmes turi geresnes. Ap
linkybes gyvenimo nustato są«- 
lygos, o sąlygos kontroliuoja 
ir valdo patį žmogų, šiandien 
laisvoji mintis pradėjo smar
kiau aiysirpikštį, kaip Lietu
voje, taip ir Čia Amerikoje. 
Galima tikėtis naujų įvykių ir 
susikirtimo tarp laišvųjų ir 
tikinčiųjų žmonių.

—!Grinoriits.

<u ei ams ^-mėgėjams pasiro
dyti per oro bangas. (Sp.)

RADIO
. \ ■ nu- i ■ .i ■—■

Nauji Radio Programai
Levris Style Shop Krautuvė 

4716 Soi Ashland Avė.' aplai- 
ko tūkstančiais laiškų ir atvi
ručių giriančių Lewis Style 
Shop lietuviškus radio pro- 
gtafnUs, kurie yra leidžiami 
•kiekvieną šekmadi-CDį 11:30 iš 
ryto : >tteči!a!'dieiiinis •— 5:00 V. 
po pietų, ir penktadieniais 
5 :00 <po pietų iš Stoties 
WG'ES 1360 kil. ,

Viršminėti programai yra 
grynai lietuviški, kuriuose gir
disi lietuviška dainn, muzika 
ir kalba, pamarginta įdomiais 
pranešimais apie vėliausius 
moterų ir panelių ihadas, pre
kes ir kainas^ Trečiadiėniais 
duodama proga ‘lietuvių vai-

JUZEjA RAUBIENĖ, 
po tėvais Kasputaitė 

Rersitfkyi-ė su Šiuo pasauliu 
< sausio 21 diėrią, 8:40 Valandą 
ryto 1-936 •m’„ sulaukus 42 ’rhe- 

,tų amžiaus,, gimus Raseinių 
‘apškr., Kaltinėnų pftrap.. Anti
ninkų kaime.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame riuliudime 

vyrą Vincenta, pussesere Juze
fą BrOnfuŠfehę, švogeri Antanų 
®r<Witiši *ir krikšto sūnų Sta
nislova Bronųši ir Juzefą Bfo- i 
nuš'aite, švbgerka Agota. Lau
kaitienė ir jos šeimyną, krikš
to sūnų Frank Lauraiti, pils- : 
brOlj Kasputi ir pusseserės, 
švogeri Kostantas čepuliavičiūs 

. ir šeimyna ir daug kitų gimi
nių. 'O Lietuvoj brolį Joną, se
serį Agniešką ir giminės.

Kūnas ..■pašarvotas randasi ’ 
S. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
sadšR) 24 dietią, 8:00 Vai. ryto 
iš -iiatifū į 'Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
včliO'hes Sielą, o iš ten bus nų-z 
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. :

Visi a. a. Južefos Raubfenes ' 
giminės, draugai ir pažystami , 
esat 'nuoširdžiai kviečiami da- • 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ; 

A ja'i. paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliude lieka, ' 
Vyras, pusseserės, pusbroliai, 
Švogėrka,'krikšto sunai ir gim. - 

Patatnauja laidotuvių ‘direkto- 
,, L; Jfoųįęyazd 52P3. ’

MNiMudaAl

LEONAS PIVORIŪNAS
Petsi^kyrė sti šiuo pasauliu 

sausio 20 diėria, 6:30 valandą ' 
Vakarė 1936 m., sulaukės 56 . 
metu amžiaus, 'gimęs Vilniaus 
rėd.. ŠVdnčioiiiu apskr. Tvere
čiaus parąp.. Piemenų kaime. ,

Amerikoj išgyveno '28 metus. ;
•Paliko dideliame nutiudimė 2 J 

sunūs Alfo tisą ir Albertą, švo- , 
įfėrį Iloną Gėrii ir jo šeimyna, 
•pUsdesere Adele Telečiene it 
dauer giminiu ir draugų, o Lie- ; 

’-tUvbj 2 seseris Domicėlę ir ' 
Ona. . ■ ' ; 1

Kūnas pašarvotas randasi 
Ladhavičiaus koplyčioj 44 E. 
108 St. *

Laidotuvės įvyks penktadie
nį šatišib 24 dieną, 8:30 vai. ; 
ryte iš koplyčios į Visų šven
tu parapijos bažnyčią, kurioje 
atėibus frėdulinfcOs pamaldos už 
Vėlidnio ąielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. Leono Pivoriūno 
giminės,, draugai' ir pažystami 

’ėSht nūošii'džiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti ' 
jam paskutini patarnavimą ir 
'ataišveikiniriia. Nuliude lidka,

Simus, švogeTis, 'piissfcseres ;
,ib gimin.es. _ J

• Patarnau ja laidotuvių d i rėk- ‘ 
torius LaChaviCz. Tėl. Pullman ; 
127*0 arba,- Canal 2515.

.__ x
liniukai malonėkite atsilanky
ti į minėtą vietą, nės btis ’daūg 
svarbių reikalų svarstoma. 
Ypatingai bus kalbama apie 
ateinantį Sportininkų Sutik
tuvių Vakarą, kuris įvyksta 
Vasario 1 d., Southmoor vieš
butyje. Prašoma visų laiku su
sirinkti. —M. Brenza,

Rengimo Komisijos Pirm.

Amer. Liet. Olympiado 
komiteto susirinkimas.

šį vakarą, sausio 22 d., Ytiš- 
<os svetainėje, 2417 W’. 43rd 
st., įvyksta svarbus Amerikos 
Lietuvių Olympiados Komite
to susirinkimas, 8:30 vai. va
kare. Visas komitetas ir spor-

, ,į .  .......................i i ii i i ■ H-A

Garsinkitės Naujienose
■ ta. t .-ft.l . .

SUSIRINKIMAI
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Kensington Lietuvių Behdrtivės šėrininkų metinis susirinkimas, 
A. Nakroshis svetainėje, 311 Kensington avenue, 7:30 vai. 
Vakate. Metinis raportas apie bendrovės stovį ir 1936 
valdybos rinkimai, Už direkciją, I. Bružas, rašt., 11539 S. 
La Šalie street.

.......t. >, ..

PARENGIMAI
' , . v

J.

SAUSIO 23—Referatas, temoje—“Proletariato Diktatuna’S skai
tys “Mujietių” redaktorius P. Grigaitis, Lietuvių Au
ditorijoje, mažojoj svetainėj. Pradžia 8 vai. Vakare. ĮŽah* 
ga 10 centų ypatai. Rengia Liet. Socialistų Sąjungos Chi
cagos Centralinė kuopa.

SAUSIO 25—Morning Star A. C. metiniai šokiai ir įteikimas 
City Championship Baseball trofejoS, LėgiOn Hali, 8945 
W. North Avenue. 8. P. -M. 25fc.

SAUSIO 25—SLA. Moterų Ktitipa No. 208 16-ti Metiniai šokiai 
Hotel Windermere, East, 1642 E. 56th Street, CrystaE 
Ballroom. 8:30 P. M. 75c. G. Stephens Revelers orkestras

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Macukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kenosha, Wis. Stato Blindą Germšn 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

SAUSIO 26—Paskaitą, “Anti-Religinis Judėjimas Sovietų Rusi
joje”. Skaitys C. Kastėnas. Rengia Roselando Lietuvių 
Laisvamanių Kuopa, Darbininkų svetainėje, 10413 Michi- 
gan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga veltui, (žiu. vas. 23 ir ko
vo 15.)

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3183 S. Hal- 
sted street, 8 Vai. vak. 40 c, Prizai, šokiai.

VASARIO 1—Attiėrikos-Ltettivių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Islahd 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros C. Stephens orkestrą.

VASARIO 1—Cicero Lietuvių Improveinerit Kliubo mėtiniai Šo
kiai, Liuosybės svetainėje, 14th St. ir 49th Ct., 7?30 vai.

? vak. Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.
VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 

RŲSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Ayenue.

VASARIO 15—Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dance šokiai, Vatsity 
Ballroom, 3450 Archer avenue, 7:30 vak. 35c.

VASARIO 16—‘‘NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sokolu Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue. ? ,

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn* operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumiloš svetainėj, 158 D. 107 St. 
šokiai. Pradžia—5 :30 v. V. Įžanga 40c. ,

VASARIO 23—Paskaita, “Religija ir Mokslas”. Prelegentas 
K. August. Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 10413 Michigan avenue, 1 vai. p.p. Įžanga 
veltui, (žiur. 'saus. 26 ir kovo 15.)

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. HalstecJ St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

KOVO 15—-Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogmjnas. Darbininkų 
svėt., 1’0413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui. 
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. <Žiu. 26 ir vas. 23.)

GABSNK1TSS “NAUJIENOSE”
.............. ' ' ' " ■ .... . .....

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN
KANTER

Vjsose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 

Kehttičky 
hourbon 

ir , 
Lietuviškos 

Degtinis

STRAI6HT KE

4707 So. Halsted St
Tet TAROS 'D80B

gimin.es


DARBO ŽINIOS CLASSIFIEDADS
Laiškai Pašte

Cicero

Šioje

Visi fcrosernių-lunchruimio

Dabar p. Gaubo gėrimų skla

POLITIKOS ŽINIOS centų

2089 S. Morgan

CLASSIFIEDADS

Turime Rea

Nori padaryti 350,- 
000 ateivių Illinois 
valstijos piliečiais

Vakar sušaukė,žyniių CŲicagos 
organizacijų konferenciją su
rinkimui spėkų tam darbui

P-s John
Taverno, 

,, nusipir-

kąndidatų
Bet dabar

TARP MUSĮJ 
BIZNIERIŲ

$4,460. 
Tiktai 
vertas

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

$7,.80 tonas
5 tonas

Geroj vietoj 
Labai nebrangiai.

2953 W. 59 St.

laiką socialis- 
agitaciją tarp 
'ir organizuo-

Financial
Finansai-Paskolos

Westside aptarnaus 
nauji, modernizuo

ti gatviakariai

Krancevic E. M.
Kųkla Mateusz
Mutrex P.
Nauritkas S.
Rcmdaus Barbora
Stulga Auna
Usubzalis Joseph (2)

Penktadienį, 
;Ciccro Lie- 

valgomų

ir buvęs 
padėjėjas,

Palaidojus Juozapą 
Albiną Rudaitį

ilbes LSS. kugbos rengiamo 
se prakalbose W'ducagos Liė 
tuviu Auditorijbjč.

“Prolela
Ją skaitys

IŠPARDUODAME BARU FIKCE 
RIUS ‘ 
ir ---- ---
bile kutio biznio iškaitant Svarstyk 
les. reinstėi* 
arba ant ii 
mus pirm i

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

PATYRUSIOS moteris prie sorta- 
vimo popieros ir skuduru, Morgan 
Rag & Paper Co 
Street.

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liųuor Store 
JAHN GAUBAS. Sav. 
3529 So. Halsted Street

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

yra rengiama

SKOLINĄM PINIGUS 
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielirikėse (ir perkamu nuo $10( 
iki kelių tūkstančių. 
Estate ir Apdraudos Departamentą.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Western Avė. 

Tel. Grovehill 1038

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar dątigi

Smulkesni $

CltAŠ. BĖNDER CO. 608-14 N. 
Velt s St. Bar'genai: 50 pilnų setų 
3ar FlkČefių. .išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmoks
imais 
įambu _ ____ _ .
momis kainonisi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO 
608 North Wells St. Superior 2361.

das panašus į piešinių galeriją 
—YRA.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių, 
Užrašom visokios rūšies 'apdraudas 
— Insurance.
tus. Išrenduo jam, i parduodam arba
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

BRIDGEPORT.—
Giaubas, savininkas
Wine Liąuor Store
Halsted St 
koravo savo įstaigos 
vairiais piešiniais gamtos vaiz

PARDAVIMUI kriaučių šapą, pi
giai, 32 metai išdirbta vieta. Renda 
$10.00 su šiluma. Priežastis nykštį 
nukirtau, Fractical Tailor Shop, 401 
Fifteenth St., Moline, III.

Melrose Parke Naujienas 
galitę gaūti pas fotografę 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Broadway, Melrose Park,

PROGA 2 flatų muro namas 
Marųuette Parke mainvsim ant bile 
ko. 4559 So. Paulina St. Yards 0145.

18 Apieliiikėje pavo
gė troką sii $10,000 

degtinės

PARDAVIMUI didžiai moderniš
kas restauranas, leasas 5 metams — 
White House Restaurant, 6313 So. 
Westem Avė.

Dearborn Coal Comp 
So. Halsted St 
ninku p. Lee Rome yra “Lie
tuviškas žydelis”. Labai gra
žiai kalba lietuviškai, taipgi 
skaito “Naujienas” kasdien. Jų 
skelbimas eina kasdieną.

Lakūnas • Hovvard Hughes, 
kuris nustatė naują greitumo 
rekordą, perskrisdamas iš Los 
Angeles į NewArk> N. J. į 9 
valandas ir 27 iiiihutės.

Amerikai vra

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

Ryt P. Grigaičio pa- 
skaita apie “Prole
tariato Diktatūrą”

-s John 
Monarch 
-3529 S. 

labai gražiai išde- 
sienas i

Vakar anksti rytą keturi vy
rai prie 23-čios tįų Halsted gat
vių, sulaikė - tyoką vežantį 
$10,000 vertės „degtinės. Išme
tę šoferį, Ralp Mackiey iš 
6mahar/Neb<, jie susėdo į. au
tomobilį ir nuvažiavo.

BRIDGEPORT.— 
Gribas, savininkas J. 
3318 So. Halsted St 
ko naują šautuvą ir sako, kad 
išaųdys visus likusius zuikius 
III. valstijoje. Pažiūrėsim ar 
surengs,zuikienos parę kai par- 
grįž iš. medžiokles.

935
939
950
958
962 Voda John
970 Zilvisenc Rozi

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, U 
gul nueina j vyriausįjj paštt 
(Canal ir Van Buren streėts) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “AdveHised Windown 
dausia laiškų

. GROSERNĖ ir delicatessen krau
tuvė pardavimui su pilnu staku. 
Priverstas parduoti dėl nesveikatos.

2109 So. Halsted St:

Chicagos gatviakarių bend- 
drovė žada užpirkti 83 nau
jus, moderniškus, tykiai einan
čius gatviakarius., Juos nau
dos Madison Street linijoj, ap
tarnavimui Westsidės. Gatvia 
kariai kainuos $1,245,000.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

920
922
923 Kornan Karol
924
925

WPA Darbai Prailginti 
Iki Birželio 30

Harry L. Hopkins, WPA ad
ministratorius Washingtone, 
pranešė Illinois valstijai, kad 
WPA darbai yra prailginti 
iki birželio 30 d. Pirmiau 
buvo numatyta darbus oficia- 
lai užbaįgti kovo 15 d.

Pakol kas valstija gavo iš 
Washingtono pašalpos darbų 
vykinimui $72,000,000, bet, da
bar laiką prailginus, yra tiki
masi gauti dar pusėtiną sumą.

Illinois valstijoje dabartniu 
laiku prie WPA dirba 182,224 
bedarbiai.

Pradžia paskaitos 8 vai. va 
kare. Po paskaitos, ppęlegen 
tas atsakinės į klausimus lie
čiančius referato tarmes.

įžanga bus tik 10 centų ypa 
tai lėšų padengimui.- Ęedar 
biams įžanga veltui.
. —-Kvieslys.

BUČERNĖ parduosiu su namu ar
ba parenduosiu su visais fikčeriais 
ir staku, arba priimsiu partneri kas 
supranta gerai bizni. Priežastis 
Menai moterei persunku. Atsišau- 
kit 4456 So. Califomia Avė.

vietomis bedarbių

ŠEIMININKĖ — 20 — 24. gyven 
ti vietoje, prižiūrėti kūdikius. Atsi 
šaukit 2502 So. 52 Avė., Cicero.

REIKALINGA patyrus mergina 
virš 18 prie abelno namų darbo. Be 
virimo. Nuosavas ‘kambarys — 
$5—46. Tel. Nevada 1855.

ireikalayo, kad. toji, turinti pi- 
Įnigiį naturalizaęijos darbui, iš
dirbtų kokį tikrą programą ir 

į jį vykintų, be to, kad duotų 
'užtikrinimą, jog darbas bus 
vykinimas, - o - nė , likviduotas 
skubomis, kaip yra atsitikę pra
eityje. • ; :

' ■ ■ • ' ’ t '* ' . .. " • .

Konferencijoje dalyvavo adv. 
Swartz, žinomaš ChicagOs /na
tūralizacijos. 'ekspertas; Mrs* 
Kenneth Rich, Hull House ve
dėja; Avinėrę Toigo, generalis 
sekretorius Valstijos komiteto; 
Mr. Schlachfeld, Imigracijos
biuro viršininkas Chicagoje;
kita. O’Connell, De Paul uni
versiteto prezidentas; Mr. Li- 
vingstonė, .preži&ėhtas Illinois 
Manųfactųrerš? 
taipgi atstovai 
Chib 
Womėn’s 
Administrsitio|ir r *L - 
Club ir Čiiičagb Bar Associa 
tion. . . / .

■ Assoėiation; 
į nuo Rotary. 

ČhičągSr jjVomen’s Club,
. SdČiėty,', ' ^VP 
Union League

BUSIANTI biznieriai, kurie ieško
te pigiai ir geros vietos dėl tučer- 
nės ir grosernės, štai yra puikiau
siai įrengta vieta. Per daugelį me
tų išdirbta . Priežastis pardavimo 
du bizniai, negaliu išlaikyti. Par
duosiu pigiai, atsišaukit.

3106 So. Halsted St.

Union League > Cliibj miesto, 
centre, yakar įvyko žymių C^i- 
cągos yisuomenįnįų organizacij ų 
atstovų konferencija; kurią su
šaukė State ; Comnintee op CL 
tizenship and ,., j^atlVralization 
Konferencijos tįkslaS buvo pa
sitarti ir šuorgąnizūbti suinte
resuotų asmenų j ir grupių spė
kas nutaraližaviihui 350,000 at
eivių, kurie gyvėha Illinois vals
tijos ribose. VUoje Amerikoj 
nepiliečių yra 'Apie j 5,000,000.

. .r.'. ' -.:± 5
Konferenciją priėmė dvi re

zoliucijas. Pirmoje, nurodyda
mi, kad valdžią nesirūpina ga
nėtinai natūralizacijos darbu, 
susirinkusi/ji pąreiške patys į- 

i vairiomis 1 priemonėmis gelbėsiu 
ipądčtįjjr/kopęi^ibsią' su< yalsti- 
Įjos natūralizacijos komitetu. 
■ AntVoj rezoliuėi j o j, kurią pa -

Lašai “PELON” pagelbin- 
gi sergantiems skilviu ’ir pa
žadinime apetito. Gausite vi
sose vaistinėse arba rašykit

MARSHAL 
LABORATORY

4645 S. Ashląnd Avė.,
CHICAGO, ILL. 

KAINA 75c.
REIKALAUJAM AGENTŲ

PELON
Tvirčiausia metėlių esencija 
arba naturališki, kartus laše
liai dėl degtinės. Rekomen
duojam specialiai dčl taver-

navd “išdumpuoti”, kartu su 
Courtney.

'■ ■į''.'' ■ « ‘ , ■ -’r- ' ' • 7 ' ■ ■ ■

Hofner Prieš Kelly Ir 
Jo Mašiną

Gubernatorius Hoęner, ku
ris kandidatuoja antram ter
minui, nežiūrint to, kad demo
kratų mašina atsisakė jį rem
ti, jau paskelbė karą tos mo
kinos vadui majorui Kelly ir 
Patrick Nash.

Jo šalininkai Chicagoje or
ganizuoja savo teisėjus ir 
klerkus piliečių registracijai, 
kad Kelly-Nash mašinai nelei
sti į tas vietas prikišti vien sa
vuosius ir prižiūrėti, kad re
gistracijoj nebūtų falsifikacijų 
ir fiktyvių vardų.

Taikydamas visą eilę įstaty
mų į Kelly, gubernatorius 
planuoja sušaukti -valstijos le- 
gislaturą trečiai specialiai se
sijai. Toji sesija vyktų kartu 
su dabar vykstančiomis pirmą
ja ir antrąja specialėmis sesi
jomis, kurios buvo sušauktos 
trumpąs laiką atgal svarstyti 
bedarbių ir kitus reikalus.
Nuolatine Piliečių Registracija

Trečiąjai sesijai gubernato
rius patiektų įstatymą, įve
dantį nuolatinę piliečių regis
traciją. Kelly-Nash mašina 
tam įstatymui labai priešinosi 
ir jį nugalėjo, kai jis buvo iš
keltas legislaturoje pereitoje 
reguliarėje sesijoje.

Toliau, gubernatorius tre
čiąja! sesijai duotų pasiūlymą 
prašalinti iš yietų Chicagos 
Parkų distrikto , komisionie- 
rius, kuriuos paskyrč majoras 
Kelly , Hornerio šalininkai tuo 
reikalu sako, parkai buvo su
jungti j vieną distriktą ekono
mijos tikslais ir majorui Kelly 
buvo duota teisė paskirti vir
šininkus. Bef dabar pasirodo, 
kad to vieno distrikto išlaidos 
yra didesnės, negu pirmesnių 
kelių distriktų, veikiančių ne
priklausomai.

^orner Šalininkai tiki, kad 
“Gubernatorius ras užtektinai 
pritarėjų tarp nuoširdžių ir 
mąstančių Illinois piliečių,

ma-

sei’tfantienis pageltu garanturijam arba grąži
nsite pinigus. YrA' likrąg’ faktas, kad jus ga
lite gauti, greitą garantuotą pagelbą į keletą 
minutų vartodami Salem’s Velvet-Rub nuo 
Bhoumatlsnio, Neuritis.' Lumbago, šalčio 
KrątinŠje, sustingusių raumenų ar sąnarių. 
IŠ visur tūkstančiai reportuoja nustebinan
čius reziiltatus. Gausit visose vaistinyčiose 
arba prisiųsklt 65c stampomis ar money or
deri ir, „mes jums pasiųsljne, \ “

BERDU LABORATORIES,
7088 MERRILL AVĖ., Dept. S 3,

CHICAGO, ILL.

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS .ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas • 
Minė Run 
Lump, Ecfj? ar Ndt 
Screehinfcs 

Tiesio;

Nležčjirho. Išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina Iritaclją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 

^milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekeepirig Bureau. No. 
4874. 85c. 60c. ir $1; Visi vaistinin
kai užlaiko.

$5.75 
6.C0 
4.75 

ifi/ Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 .Tonus. ,
PaSauklt dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namų. 919 W. 35 St. Antros lu
bos iš priekio.

Republikonai Nesttšittt^ 
ria Dėl Gubęrna- 
toriaus

Per kelias naktis konfęruo- 
ja, Cook apskričio republiko
nai negali susitarti dėl kandi
dato į gubernatorius. Guberna
torystės ieškančių yra keletas, 
Žymiausi iš jų Wayland 
Grooks, kurį remia vienas įta
kingas Chicagos dienraštis; 
apskričio komisionierius H. 
Wallace Caldwell 
guberanotoriaus 
Jahn Oglesky. .

įtakingiausias 
yra Brooks. 
Lundin-Barrett vadovaujama 
grupe nori nuo jo nusikratyti. 
Toji grupė organizuoja spėkas 
ir vakar vakare turėjo persi
imti pirmu kartu su oponen
tais, repuhlikonų mitinge, ku
ris įvyko La Šalie viešbutyje. 
Kokie buvo to mitingo ‘rezul
tatai, dar nežinia. ,

Kelly-Nash Mašina Ne
bežada Išmesti 
Courtney

Nepatenkintą apskričio pro
kuroru Thomas* J. Courtney, 
kurį išrinko pereitais prezi
dentiniais rinkimais, demokra
tų mašina Chicagoje šįmet 
norėjo jį išmesti. Mašinai va
dovauja majoras Kelly ir Cook 
apskričio bosas Patrick Nash, 
kurie buvo ir turbut tebėra 
smarkiai įtūžę prięš prokuro-

BARTLETT & CO. 
Washinprton St.

2nd Floor — Tel. Randolph St, 
Klauskit Mr. W. R. Lemke

Iš lietuvių, konferencijoje da
lyvavo St. ‘ I$ėŽa, “Chicągo 
American” reporteris, ir pp. 
Maria Jurgddhiš/ if A. Vaiva
dą, kv?rie atstbvaVd “Naujie
nas”.

P CBNRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderni!
Iriau įrengta. z

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

pirect from thė Mine. • 
minimum..

. - Call Day or Night
KEDZIE 3882.

Cinelienė Mrs. Elisbieta 
Karandzevičius
Kolebis Visko

2426 
vienas iš savi-

Abu jie žadėjo pasielgti su 
Courtney taip kaip jie pasiel
gė su gubernatorium Horner. 
Bet dabar, kuomet pasirodė, 
kad Courtney turi daug įtakos 
ir pasekėjų Chicagoje, ir kad 
jam sudarius bloką su nepri
klausomai kandidatuojančiu 
Horner, mašinos šansai laimė
ti nebūtų labai dideli, Kelly- 
Nash pakeitė savo sumanymą.

Courtney figūruos ateinan
čių rinkimų mašinos kandida
tų saraše. Kartu su juo par
tijoje pasilieka vyriausias mu- 
nicipalis teisėjas John Sonste- 
by ir to teismo vyriausias bai- 
liffas, Horan, Hornerio drau- kad Chicagos demokratų 
gas. Ir juos Kelly-Nash pla- šiną įveikti”.

id didžio su Coli Baksais 
Miniri Stori’ fikčerius dėl 

’ 7 77 7/^.7____7-
itis ir ice baksus. Cash 
mokėjimo. Pamatykite 
eftru pirksite kitur.

S. E.XSOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

'<»c. S State St CALumt 5269

darbių iš pašalpos įstaigų ran 
kas, į. pašalpos darbų5 admini 
s t raciją 
šcimyjlos negavo nei'- tos ma 
žos $26.05 pašalpos.^

Socialistų Skaičius 
Didėja Illinois 
Valstijoje,

Jau per kurį 
tų partija varo 
I1L, darbininkų 
ja juos į socialistų kuopas. 
Vietomis pasekmes nebuvo la
bai džiuginančios, bet dauge
lis naujų nafių gauta, Nepon- 
sete, Iferrine, West Frankfor
te ir Vandalijoje^ kuri savo 
laiku buvo valstijos sostinė. 
Atgija socialistai Rockforde, 
ir gretimam Agle apskrityje.

Netrukus įvyks valstijos ek- 
zekutyvio komiteto mitingas 
išdirbti planus Socialistų Val
stijos konvenčijai, kuri turi į- 
vykti vasario 1 d., Blooming- 
ton, III.

Gerkit sveikiausių PIENĄ iš
Lietuvių Pienines 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom į namus ir groserį. 

Pašaukit.

bedarbių 
valstijoje 

gauna, vidutiniai $26.05 į mė
nesį. Vidutinė šeimynos pa
šalpa visai 
$27.26.

Toji įstaiga, Federal Emer- 
gency Relief Administratioh, 
pastebi, kad paskutiniu laiku, 
dėl skubaus pervedimo be-

Boikotuoja Kroger 
ir Piggly-Wiggly / 
Krautuves.

St. Loiuse dabartiniu laiku 
streikuoja Ktoger’s valgomų
jų daiktų krautuvių grandinės 
darbininkai, protestuodami 
prieš algų mažiniriią ir sun
kias darbo sąlygas.

Pareikšdanli simpatiją strei- 
kuoj art tiems, Illinois valstijos 
angliakasiai ir kitos darbi
ninkų organizacijos boikotuo
ja tos bendrovės krautuves, 
kurios randasi Gillespie, Ben- 
Ide, M t. Olive, Stauntone ir 
kitose panašiose vietose.

Hillsboro, kokomis, Pana ir 
Litchfielde angliakasiams bu
vo uždrausta pikietuoti Kro
ger krautuves, vienok boiko
tas skaudžiai palietė beridro- 
vę. Gillespie miestelyje krau
tuvė, pirmiau padarydavusi 
apie $1,200 apyvartos į savai
tę, dabar teturi $20 įplaukų į 
dieną.

Socialistų partijos atstovas 
John Fisher iš Gillespie deda 
pastangas boikotą išplėsti.

$26,05 i Mėnesi 
Bedarbių Šeimynai

Fcderalės bedarbių šelpimo 
įstaigos žiniomis, 
šeimyna Illinois

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Ūndefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Dubdame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ino.
120 S. La Sąile St.

Tel. Franklin 0576

Ši paskaita 
pastangomis Lietuvių Socialis-’ 
tų Sąjungos Chicagos .Centra- 
lines kuopos. ,

šiuomi laikotarpiu, kuomet 
tiek daug yra kalbamą apie 
“bendrą frontą”, tai sočialis- 
tai nors pareiškė savo nusista
tymą šiame klausime ir jei, 
“bendro fronto” v proponuoto- 
jai sutiks su šiame klausimu 
išdėstytomis pažvalgomis, 
tuomet gal rasis koks pama
tas ir toliau kalbėti apie “ben
drą froną.” , •

Pageidaujama,’ kati į šias 
paskaitas atsilankytų visi, 
kam tik apeina arįja kas rū
pinasi apie visuomenės tabu- 
lesnį sutvarkymą, kad darbo 
liaudis pasiliuosuotų iš šian
dieninės išnaudojimo vergi-

Kelvirladicnio vakare, sau
sio 23 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So.. Halsted st., mažojoj 
svetainėje, turėsime progą iš
klausyti labai svarbų refera
tą paskaįtą, temoje 
riato Diktatūra”. ' 
“Naujienų” redaktorius, P. 
Grigaitis. . •

Visi apie proletariato dikta
tūrą yra girdėję kalbant/ dis- 
kusuojant,. ir aiškinant, kad 
tik vienintele viltis lai siek lis 
išsiliuosuoti iš kapitalo vergi- 
jos-r-tik tuomet darbo kliąsa 
liks savo likimo valdove.
^Proletariato Diktatūra" isto

rijos šviesoj.
Bet ar daugelis vienaip su

pranta ką norima pasakyti 
tuomi terminu? Vieni aiškins 
vienaip, o kiti antraip 
paskaitoje prelegentas nušvies 
šio termino prasmę istorijos 
šviesoje; jis nurodys iš kur ir 
kokiose sąlygose šis terminas 
kįio ir ar ištikrųjįį šiandien 
jau yra kur praktikuojama 
proletariato diktatūrai

Dėl “Bendro Fronto”

Penktadienį Cicero 
Kooperatyvo 
Šėririinkų 
Mitingas.

CICERO 
sausio 24., c ; 
tuvių Koopera^Vė 
daiktų krautuves ščrininkų su
sirinkimas. ' 1

Šerininkai yra prašomi su
sirinkti /■ Lietuvių Lįuosybės 
svetainėje, 8 v. V.. -Bus išduo
tais finansihis Raportas, rapor
tas7 apie biznio eigą, ete? Su
sirinkimą šaukia direkciją, už 
kurią pasirašo pirm. W. Stru- 
milo ir raštininkas J. Balakas, 
1432 So. 50th Ct

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 

TTžknndžini visados.
J. G. Tavėrn
JAHN GRIBAS .Sav.

3318 So. Halsted St

Sausio 20 d., 11 valandą ry
to, tapo išlydėtas iš namų, 
1511 S. 49 Ct., Cicero, III. Juo
zapas AlŲinas Rudaitiš. Jį 
palaidojo Lietuvių Tautiškose 
kapinėse. ' \

Laidotuvėse dalyvavo virš 
30 automobiliųj nes velionis 
turėjo daug pažįstamų ir drau-/ 
gų. Buvo tykus ir malonaus 
budo.. Su visais 4 sugyveno 
gražiai. Išlydint velionį iš 
namų įvyko liūdna scena, pa
sigirdo graudus verksmas — 
velionio moters ir jo moti* 
nosi O ir visiems laidotuvių 
dalyviams nusirito per skruo
stus karti ašara.

Savo dukterei Marijonai 
Rudaitienei aš reiškiu gilios 
užuojautos, o taipgi jo moti
nai, tėvui ir visai šeimynai.

O tau, mielas žente, ’ ilsėkis 
amžinai. Tegula tau būna 
lengva šios šalies žemė.

Antanas Kundrotas.
Real Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui

ŠTAI YRA TIKRAS BARGENAS 
DEL JUS. Puikus 12 apartmentu 
namas ant South Sides arti Jackson 
Parko. Metinės įplaukos 
Pilna kaina tiktai $15,000. 
keletą metu atgal buvo 
$45,000, Nusipirkit ši namų dėl 
įplaukų ir uždarbio . Del pilnų in
formacijų tėleronUokit, atsilankyktt 
arba rašykit.

FRED’K

NAUJIENOS, Chicngo. UI 
NUSTATfe NAUJA GREITU- 
, : MO REKORDĄ x ,

■ ■ . ? •-A ■

r ■■ ■ ■

Personai 
■■ Asmenų Ieško

PAIEŠKAI! apsivedimui vaikino 
arba našlio, nesenesnio kaip 45 me- 
;u amžiaus. Geitina, kad butų 
jasiturintis arba biznierius. Aš esu 
auna našlė ir pasiturinti.

Box 386
1739 So. Halsted St.

, ,COAL
HIGH GRADĖ - NORTHERN 

.ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas 

$5.75 
6.00 
4.75 

: ton

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______
. NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža naripe mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU DF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West. Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 met.

Business Chances
Ęąrdąyipiuii. Bizniąi

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, gerai 
įsteigtas biznis. 
REPublic 8931.

ant
Padarom dokumen

RHEUMATISM

Skin

žemo
3R SKIN IRRITATIONS
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