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Istoriška Anį'lijd^ pįlis, Windsor Castle, netpli Londono, kur biį palaidotas nesenaimiręs ka
ralius George V’ Apatiniame paveiksle koplyčia, kur bus padėtas jo, grabas. Ten randasi kelių 
kitų Anglijos karalių ir giminaičių liekanos. - '

Francijos Kabinetas 
Rezignavo

Kabineto nariai kartu su La-
Aeriat view of. Wind»or Castle

Rusipernai pirko Susitarė de| bendros

Italija
Am-

$14,-

i

. . ' • • 1^ k i » • • iiiAiięoj xV<XU. Jie llcVV vlvllllb Uc*tarnautojų ir tie trobesiai liko. medžiodama8 llušovS savo drau-be elevatorių aptarnavimo. gą winiam A Law> 71 m., gar Streikas yra. palietęs 194 di- vą Penn MutuaI Life Insurance
Co.

Visur šalta

56

i

ry-
valstijose buvo jau šalta per na 10 vaikų, dabar pagimdė dar
kelias pastarąsias dienas dvynukus

NEW W0RK, s. 2.— Man
hattan centre, zku‘r dauginusi? 
yra drabužių siuvyklos ir,kito
kios smulkios 'dirbtuvės, su
streikavo 2,000 elevatorių ap

Po to rezignacijų pasi- 
visi kiti ministeriai.

■■t

padi- 
kada

Chicagoj laukiama 25 laipsnių 
žemiau zero. Minnesotoj ša? 
tis siekia 56 laipsnius žemiau 
zero

mažų 
kurių 
o nie- 

sako et-
štai 

įvairiose

CHICAGO.— Illinois statyba 
pereitais metais padidėjo 67.3 
nuoš., palyginus su 1934 m.

The Atbert Memorial,„chapel

LITCHFIELD, III., s. 2. — 
Mrs. Clyde Pence, 37 m., moti-

.A

S

keli iŠ šimtų miestų., 
skirtingose vietose, 

kur šaltis pasiekė daugiau kaip 
10 laipsnių žemiau zero.

Rimidji, Minn.

LOUISVILLE, Colo., s. 20.-
Nebėra vilties surasti ’ gyvus 8 ■ Delei didelių šalčių,'gyvento 
angliakasius, kuriuos uždarė 
eksplozija Monarch anglių' ka
sykloj.

S. C; <7 Willlams užkliuvo 
koja už vijoklio, jis parkrito ii 
jo šautuvas išsišovė, šūvis pa 
taikė Law į kelią ir tasis už 

! kelių valandų pasimirė ligoni
negali pasiekti savo dirbtuvių, nė j nuo kraujo nubėgimo.

*
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Kongresas Galutinai Pri
ėmė Bonusų Atmokėsimą

4 ,.w ■■■■■■M

Dar nežinoma ką darys prezidentas, bet 
jei ir vetuotų, bonusų atmokėjimo bilius, 
išrodo, lengvai praeis virš prezidento veto

WASHINGTON, sausio 22.— jei prezidentas ir vetuotų bilių, 
Kongresas šiandie galutinai tai, kaip išrodo bilius lengvai 

užbaigė visus formalumus dėl galės praeiti ir virš prezidento 
priėmimo ex-kareivių bonusų at- veto. Galutinai vetavimo, ar 
mokėjimo biliaus, išlygindamas pasirašomo klausimas bus iš- 
visu‘3 skirtumus tarp, abiejų spręstas ateinančią savaitę, 
kongreso butų priimtų bilių ir 
galutinai priimtą bilių pasiun
tė prezidentui Rooseveltui pa-( 
sirašyti.

Bonusų atmokėjimo bilius ga
lutinoje formoje priimtas to- 
kis, kokį priėmė senatas. Todėl 
tik atstovų butas išnaujo per- 
balsavo senato bilių ir tuojaus 
jį pasiuntė į Baltąjį Namą.

Galutinai priimtas bilius nu 
stato, kad ex-kareivių bonusų 
cęrtifikatai bus iškeisti į smul
kius (po $50) valdžios bonus, 
kurie galės būti atmokėti gry 
nais pinigais pilkoje/sumoje po 
birželio 15 d. Bet’tįe, kurie no
rės b<muš1hikyti«kaipoinvest’ 
mentą ir nenorės keisti juos į 
pinigus, gaiis 3 nuoš. palūkanų 
iki 1945 m.

Dar nežinoma, ar preziden
tas bilių pasirašys, ar jį vėl 
vetuos. Kai pernai buvo pri- 

1 imtas bilius atmokėti ex-karei- 
viams bonusus ‘išleidžiant nau
jus pinigus, tai prezidentas jį 
vetavo.

Savo veto Kamoje preziden 
tas tada pareiškė, kad bonusa? 
turi būti atmokėti tik 1945 m. 
ir ex-kareiviai to atmokėjimo 
negali reikalauti prieš laiką. 
Be to ir konkgresas neprivalėti! 
nusilenkti organizuotai mažumai 
ir teikti ypatingų privilegijų 
tiems, kuriems trumpą laiką 
teko nešioti kareivio uniformą. 
Atmokėjimas gi bonusų labai 
padidintų ir taip nenormaliai di
deles šalies išlaidas, kas gali 
pakenkti šalies kredjtuL Be te 
bonusai buvo taikomi kaipo pa^- 
gelba ex-kareiviams senatvėje. 
Dabar gi bonusus gavę ex-ka- 
reiviai pinigus išleis ir tuojaus 
pradės reikalauti visokiausių 
pensijų. Tuo pasiremdamas 
prezidentas bonusų atmokejimą 
vetavo.

Kongresui priėmus bonusų 
atmokė j imą, šalies išlaidos tuo- 

*"1 jau‘3 padidės $2,237,000,000, 
nes tiek pinigų teks tuojaus iš
mokėti ex-kareiviams. Kaip su
kelti pinigus bonų atmokėjimui, 
kongresas nenustatė. Gal teks 
uždėti naujus taksus, ar pa 
kelti esančius, tečiaus tas klau
simas. tebėra neišpręstas, dagi 
ir nesvarstytas.

Prezidento pranašavimas, kad 
ex-kareiviai nepasitenkins vien 
bonusais, jau pildosi. Jau da
bar skelbiama, kad yra paruoš
ti jau keli biliai dęl mokėjimo 
ex^kafeiviaitfg'm^ėiaYiifių pensi
jų. Tie biliai tūtoj aus bus įneš
ti kongresan kaip tik bus ga
lutinai. išspręstas bonųsų atmo
koj imo klausimas.

Bet bonusų atmokė j imas vėl 
praėjo kongrese ir dar nežino
ma, ar prezidentas bilių išnau 
jo vetuos, ypač kad jis praėjo 
daugiau kaip dviejų trečdalių 
balsų didžiuba. Tokiu budu,

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

(io oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; tiek pat šalta.
Vakar 12 vai. dieną tempera -

turą Chicagoje buvo 14 laips
nių žemiau zero. Naktį buvo tij 
kimąsi gal 20 laipsnių žemiau 
zero, o priemiesčiuose ir 24 1. 
šalčio atslūgimo nesitikima ir 
šiandie.

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:- 
52
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Premieras Lavai turėjo rezignuoti, iš kabi 
neto pasitraukus radikalams

PARYŽIUS, saiisįo 22.—Pre- laiku ėmė net ginkluotu suki 
mieras ir užsienio reikalų mr- limu4 grūmoti, 
nisteris Pierre Lavai, šalinin- __ _____ ______

(kas Francijos išlaikymo aukso vai nuėjo į prezidento rumus, 
pagrindo savo pinigams ir taip- kur susitarė dėl Francijos at- 
jau priešininkas griežtų sank ■ stovybės Anglijos karaliaus lai- 
cijiį Italijai, šiandie įteikė pre-' dotuvėse, paskui nuėjo į kitą 
židentui Albert Lebrun viso kambarį ir pasirašė savo rezig- 
kabineto rezignaciją. Preziden

, tas rezignaciją priėmė.
Lavai turėjo rezignuoti kai 

iš kabineto, partijos nutarimu, 
pasitratfkė keturi radikalai mi* 
nisteriai, jų tarpe ir ministeris 
be portfelio /Edouard Herriot.

Svarbiausia priežastis, kuri
privertė Lavai pasitraukti buvo 
ta, kad pažangusis elementas i 
buvo nepatenkintas jo pataika
vimu Italijai ir jo perdaug švel

naciją, kuri tuojaus ir buvo į- 
teikta prezidentui.

Buvo tikimąsi, kad pirmiau
sia įteiks rezignaciją šeši radi

kalai. Bet du radikalai minis- 
tėriai atsisakė prisidėti prie 
bendros radikalų rezignacijos 
ir ją pasirašė tik keturi radi
kalai, 
rašė ir

Dar nežinoma kas bus pa- 
niu atsinešimu į pačios Franci- skirtas sudaryti naują kabinę 
jos fašistus, kurie pastaruoju tą.

Ainerikoje prekių 
už $42,000,000

Edvardas VIII viešai 
paskelbtas Angli

jos karalium
LONDONAS, s. 22. — Lon- 

donas dabar gyvena viduram 
žiu dvasia ir tų laikų cerepioni’ 
jomis. Visi su karaliaus dvaru 
surišti žmonės pasipuošė se
noviniais ceremonijaliais rūbais 
ir kiekvienas dalykas dabar at
liekamas sulig tų laikų cere
monijomis.

Tokiomis senovės ceremonijų 
mis šiandie Edvardas VIII vie 
šai tapo paskelbtas Anglijos ka 
ralium.

Po paskelbimo nuo balkono f
apie jo užėmimą sosto, jis tuo- 
jaus išleido pirmą proklamacr 
ją. O tuoj po to jis pirmą kar 
tą priėmė premierą BAldyvin, 
kuris neužilgo po to sušaukė 
pirmąjį .naujos monarchijos ka
binėta.

Pembina, N. D.—33. „ 
Menomonie, Wis.—32. 
Omaha, Nebr.—14. 
Cleveland, Q.—14. 
Detroit, Mich.-—12. , 
Galena, III.—28.
Taigi visose šiose valstijose 

šaltis siekia toli žemiau 10 lai
psnių zero, neskaitant visų ki
tų valstijų, kur šaltis yra kiek 
mažesnis ir siekia tik kelis laips
nius žemiau zero. šaltis užėjo 
visai netikėtai, nors rytinėse

Šen. Long šalininkai 
laimėjo Louisianos 

rinkimus
NEW ORLEANS, La., s. 22. 

Nors ir buvo pranašaujama, kad 
su mirtimi senatoriaus Huey 
Long jo galinga politinė maši
na pakriks, tečiaus pasirodė, 
kad to neatsitiko, ir nors dar 
nežinoma pilnų valstijos nomi 
nacijų davinių, tečiaus ikišioi 
gautieji daviniai rodo ,kad už
muštojo šen. Long šalininkai 
viską laimėjo ir galutinai nu
šlavė opoziciją.

Kandidatu* į gubernatorius 
tapo nųminuotas teisėjas Ri- 
chard W. Leche, Long šalinin
kas.

Laimėjimas gi demokratų no 
minacijų Louisianos valstijoje 
yra tolygus išrinkimui, nes ki
tos partijos mažiausios jėgos lt'

Illinois statyba pa
didėjo 67 nuoš.

DEL ŠALČIO UŽSIDA 
RE CHICAGOS

MOKYKLOS

WASHINGTON, s. 22. —Ka- 
dangi Amerika negali spėti pa
siųsti į Anglijos karaliaus lai
dotuves specialės misijos iš 
Jungt. Valstijų, tąi jas laido
tuvėse atstovaus misija, kuri 
bus sudaryta iš gyvenančių 
užsieny Amerikos Valdiųinkų.

Italijos kavalerija 
paėmusi Ethiopi- 

jos miestą

NEW YORK, s. 22.
torg praneša, kad sovietų Ru
sija pernai Amerikoje pirko vi
sokių prekių ir mašinų už $42.- 
000,060, arba tris sykius dau
giau, negu užpernai, kada Ru
sijos pirkimai siekė' tik 
500,000.

Rusijos pirkimai ypač 
dėjo antroj pusėj metų,
Amerika sumažino savo muitus 
Rusijos prekėms.

GENEVA, s. 22.— Tautų są
junga paskelbė, kad Anglija, 
Graikija, Turkija, Jugoslavija 
ir Frahcija pasirašė bendros 
pagelbos sutartį, kuri pradėtų 
veikti, jei Italija pultų bile 
kurią šių valstybių.

Italijos atstovas pareiškė, 
kad Italija protestuosianti prieš 
tokią sutartį. < •

CHICAGO— Delei nepapras
to šalčio, mokyklų viršininkas 
Bogan įsakė uždaryti viešąsias 
mokyklas, nes oro biuras pra
našauja, kad šiandie šaltis ga' 
Ii pasiekti 25 laipsnius žemiau 
zero. Jei tas įvyktų, tai butų 
šalčiausia diena Chicagos re» 
korduoto j is tori j o j.
šaltis apėmė didelius plotus
Vakar šaltis pačioje Chica

goj e pasiekė 16 laipsnių že
miau zerb, o Chicagos priemies
čiuose buvo iki 28 laipsnių že
miau zero.

Bet ne vien Chicagoj e šalta 
Kitur dar šalčiau, nes šaltis yra 
apėmęs šiaurines valstijas ii 
nusidriekia net ir į šiltas pieti 
nes valstijas. Tik tolimos pie' 
tinės valstijas, kaip Florida ii 
Californija šalčių nejaučia.

šiaurvakarinėse valstijose — 
Minnesotoj ir kitose, šaltis vie 
tomis siekia net 56^ laipsnius že* 
miau zero. Floridoj betgi yrą 
šilta. Ten karštis siekia 78 
laipsnius pavėsyje, o Los An 
gėlės, CaL, karštis siekia 74 
laipsnius. Alaskoj irgi yra ga 
na šalta—nuo 6 iki 36 laipsnių 
virš. zero.

RYMAS, s. 22. — Karvedžiai 
praneša, kad Italijos kavalerija 
paėmė Negheli miestą, Gaila 
Borana provincijoj, 210' mylių 
nuo Dolo, pietinėj Ethiopijoj. 
Nudžiugęs Mu'soslipi pasiuntė 
karvedžiams pasveikinimą.

Ethiopai nuginčija italų 
kiimėjimus \

ADDIS ABABA ,s. 22.—Ka
raliaus Haile Selassie ženths 
Ras Dėstą Demtu, kuris' koman
duoja pietinį frontą, praneša, 
kad nežiūrint italų skelbimų, jo 
armijos nėra nugalėtos.

‘‘Yra absoliute netiesa, kad 
aš likau nugalėtas”, sako jo 
telegrama, nuginčijanti italų 
pranešimu, kad jie buk galuti
nai sumušę ethiopu's pietiniame 
fronte, tūkstančius jų užmuš
dami ir paeidami toli į priekį 
toj Ethiopijos daly!

s .

“Mes turėjome daug 
susirėmimų su italais, 
tūli baigėsi musų naudai, 
kurie naudai priešo’
hiopų vado pranešimas.

BERLYNAS, s. 21. — Į Ang
lijos karaliaus laidotuves Vo
kietija siunčia savo užsienio 
reikalų ministerį baroną von 
Neūrath, taipgi porą generolu 
ir vieną admirolą.'

New Yorko trobesiai 
be elevatorių

Medžiodamas nušovė 
savo draugą

GREENSBORO, N. C., s. 22. 
S. Clay Williams, pirmininkas 
direktorių tarybos x Reynolds 
Tobacco Co. ir buvęs galva 
NRA tarybos, yra labai nusi
minęs, kad jis netyčiomis be-

delius trobesius.
Streikieriai reikalAuja pakel

ti algas, 40 vai. darbo savaitės 
ir pageriminio darbo sąlygų.

Rytoj sustreikuos dar 100 
trobesių elevatorių operuoto j ai.

Del streiko dau£ darbininkų

NaujienųRadio Programai
., ' I

jams tenka, kęsti didelis var
gas. Yra ir sušalusių žmonių. 
Kiek žmonių žuvo nuo šalčių, 
dar niekas negali pasakyti.

Automobilistai yra įspėjami 
dabar nevažinėti Vieškeliais; 
nes Chicagos, apiėlinkpj e keliai 
yra užpustyti ir neišvažiuojami.

Nors ir bandoma juos laikyti 
atdarus, bet vos spėja prava
žiuoti ‘‘plūgas”, kaip smarkus 
Vėjas vėl užpusto kelią. Pavojų 
dar labiau didipa po sniegu 
esantis ledas, delei ko keliai 
yra, labai slidus.

Nors Šiandie Chicagoj bus 
ir labai šalta, tečiaus jau 
toj šaltis pradėsiąs papiaži 
slūgti.-

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

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

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

, Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



ŽINIOS IŠ CLEVELANDO PADANGES
Miesto skolos^ — Ugniagesiai išgelbėjo vaikus.

— Pasižymėjo Brazauskų sūnūs, — Gražus 
parengimas. — Greičiaus sutiktuvės. — Mies
to tarybos nariai negali susitaikyti. — Buvu
siam miesto iždininkui ir t si keliama byla.
— Penkiolika Clevelando ugniagesių gavo 
medalius. — Gazolinas ir vėl pabrango. — Su
sirūpino bedarbiais. — Planuoja policijos mo
kyklų* Steigti. — Uždarė gemblerių klubą. — 
Dėl nesantaikos šeimynoje nusižudė lietuvė.
— Gaisrininkų departamentas nori gauti tris 
milijonus dolerių naujiems aparatams įsigyti.
— Kongresmanas Young nenori gubernato
riaus vietos. — Automobilių nelaimės. — Reiš
kiu užuojautą Mažuknų šeimai. — Dėl p. Pra
škevičiaus pastabos.

tt tt tt
Miesto tarybos nariai rieja

Miesto finansų direktorius > Ūo progFąmos buvo šokiai, 
paskelbė, kad ClefvelandO sko- ' publikos atsilankė nemaža, 
los siekiančios $12,000,000. Vi
sokių mokesčių našta miestie
čius pusėtinai spaudžia. Bet si, kaip kates maišė. It vis nė
nors ir daug mokesčiais yra; gali pirmininko išsirinkti. Vie 
surenkama, o miestas vij dėl
to iš skolų nepajėgia išsikrapš
tyti. Priešingai, tos skolos juė 
tolyn, juo labiau didėja.

Dabar ir vėl kalbama apie 
mokesčių padidinimą ir naujų 
paskolų užtraukimą. Esą nau-1

nį šavę gerą bičįfilį nori ton 
vieton įstatyti, o fcifi — savo. 
Jokiu budu , susitarti negali. 
Jau kelintą dieną eina riete
nos, ir vfe nieko neišeina. Rei
kalas jau ir feišmė atsidūrė.

____ __ Visgi bus įdomu, kaip poli- 
josi paskolos "’yra 4 rfiikalingos I tas ginčas pasiseks
tam, kad butų galima atmoki iispr^sti. w ’
ti senąsias skolas. Senųjų sko
lų likvidavimas, žinoma, gyven
tojams nieko gero neduos.

Deficito augimas rodo, jog 
miesto reikalai nėra; tinkamai 
tvarkomi. Dažnai pinigai yra 
eikvojami be jokios atodairos. 
O be to, - juk daug ir grafto 
yra.

Prieš trejus metus

JOHN

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
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Ceįįtę Gijbbon» įlDoldreaDel Rio ĮMarlene Dietrich Į 

&OLLYWOON. — Marlene Dietrich, garsi filmų
atkreipė į sa've daug atydos John Gilbert -laidotuvėse, dideliu 
susijaudinimu ir verksmu. Tai davė pradžią visokioms kal
boms.. M. Dietrich paveiksle tarp Doloręs DeLRio ir C. Gibbons. 
filmų direktoriaus. : .

; Ketvirtadienis, saus. 23, *36
i IĮ lįill ll Įl Į.1'1.;' 11 Įl ■ĮIMM.I. 1 ' 'Į............. ...  ...... . h^hmh.ii.i.iir...^—...I— I . i .1 ■l.,„„..il  ................... ^iįiiiii IĮ..............I iii   ............................................... .......................

PraėjQ tik kelios dienos, 6 jau galvoji ir rištis' baugina ’kaŽ- r.„,7 _______ __ __
tiek daug aukų.

Saugumo atžvilgiu iiS Nau
jieji Metai nekaip atrodo.

kokiu * baubu.
— Jonas Jarus.

' Iš Pittsburgho gavau pra
nešimą,- kad mite Jono Ma
žokuos, SLA' vice-prczidento, 
uošvė. Dėl tos mirties Mažuk- 
nos šeimai reiškiu užuojautą.

P-nas Praškevičius pastebi 
“Dirvoje”, kad, esą aš į '‘Ke
leivį” visokias nėSąmoneš ra- 
3ąs. „

Dėliai tos pastabos štai ką 
turiu pasakyti: jeigu aš viską 
rašyčiau, ką p. Praškevičius 
sumano, tai tikrai išeitų nesą
monė.' O tai dėl to, kad p. 
Praškevičius visokių njękų su-

štai yra tikri
faAtai

APIE BRAN
Gauti iš Bandymų su 
Kellogg-’s ALL-BRAN

AlI-Bran Rusva Duona
1-puodukas Kellogg’s

ALL-BRAN
puodukas rūgštaus pieno

Vz puoduko razinku
stalavas šaukštas molasses

Vz puoduko cukrau^ 
puodukas miltu

į arbat. Šaukštukas sodos 
šaukštuko druskos.

Sumaišyk, AĮjL-BRAN. fUgš&j pįę- 
,hą ir rąziricąs,; pąskui pridėk molas
ses. cukru it rftiltu’s, bėt miltus pir- 
įhiaų sulaižyk if- persijok kąrtu su 
sodą ir druska.

Sudėk tešlą i riebalais ištepta bla
kini puodą arba keną, tampriai ap- 
dengk ir šutink ant garo 3 valan
das., D—V.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas-—127 N. Dearborn St. 
1431-1484—Tel. Central 4411-2 
ofisas1—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

. Tel. Boūlevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai s-

Tel. Boūlevard 1810.
pagal sutarties.

a
URINE.

MhąęoM m e n ded- 
£$rQUiCKLY i / P0R40YEARS*
| TiRED '; X* \

B REODENbO , , 4w>r.. ■ 1 ‘ <
B.., L-YES ”

A.L.Davidonis, M.D 
4910 S. Miehigan Avė 

^eL Kehwood 5167
''AUANDpS: ,

nuo 9 iki; 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
gydytojas ir chirurgas 

Valandos.riba 2 iki 4 ir nuo\ iki 8 
vai.', Nedėliomis nuo 10 iki 112

3343 South Halsted St.( 
Tel. Boūlevard 1401 \

S » »
Tėvai turi labiau savo vai

kus prižiūrėti, — tas įspėjimas 
yra labai dažnai kartojamas. O 
vis dėlto nedaug dėmesio tėra 
kreipiama. Štai prieš kiek lai
ko trys berniukai nuėjo pažais
ti prie ežero. Be niekur nieko "V .•*' -k.
jie sulipo an»t atskilusio ledo 
gabalo. Ledas, ėmė plaukti .
lyn į ežerą. Berniukai išsigan
do ir ėmė šaukti. Tuoj buvo 
pašaukti ugniegesiai, kurie ber
niukus išgelbėjo.*

« tt' tt
Sausio 12 d. per radio gra

žiai pasižymėjo ponų Brazaus* 
kų sūnelis. Jis dar rieseniai 
pradėjo muzikos mokytis, o 
jau instrumentą valdo visai 'vy
kusiai. Laikui bėgant iš jo ga
lima tikėtis tikrai gero muzi
kanto. ,

• tt tt tt
Sausio 12 d. Lietuvių Svetai

nėje ivyko gražus: parengimas. 
Be kitų artistų, dalyvavo ir 
dainininkas J. Olšauskas. Pub
likai jis labiausia patiko.

Kadangi, p. Olšauskas apsigy
veno Clevelande. tai mes turė
sime progos dažniau ji girdėti 
dainuojant. Reikia manyti, jog 
laikas nuo 
ir scenoje, 
dila.

laiko jis pasirodys 
nes yra geras vai-

Alex 
tBernstein buvo pavieto iždi
ninkas. Kada jis pasitraukė iš 
tos vietos, tai pasirodė dide
lis trukumas. Iždo nepritek
lius siekė net $476,000. Iš pra
džių įaikraščiai labai daug ra
šė ir triukšmavo, bet paskui 
nutilo. Atrodė, jog viskas bus 
pamiršta ir byla prieš Bern- 
stetiną numarinta. Bet prieš 
1-jek laiko tarp (politikierių 
prasidėjo tarpusavės riete* 
įlos. Padarinyje liko atnaujin
ta byla ir prieš Bernsteiną. 
Kad kokios, tai tas buvęs iž
dininkas ,gali įsivelti į pusėti- 

,ną bėdą, šiaip ar taip, o visgi 
jam ilębus 4 lengva išaiškinti, 
kaip iš iždo dingo beveik pusė 
milijono dolerių.

pat

Jei bus policijos mokykla į- 
steigta, tai pranyks vienas 
grafto šaltinis. Mat, policmo- 
nais bus skįriami tik tie, ku
rie bus baigę tą mokyklą. Čia 
politikierio įtaka nieko nebe
reikš, kadangi savo bičiulio, 
kuris nėra baigęs mokyklos, 
jis negalės policmano darbu 
aprubihti.

....u,'' X...i.».'....—L.—.'i , ,‘iį i ,Xi ...i iii. ' ■< ■>'» .
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dolerių naujiems aparatams 
įsitaisyti. Kai kurie aparatai 
yra tiek seni ir nusidėvėję, 
jog tiesiog griūva. ;Aišku, jog 
su tokiais aparatais ir gerinti? 
si ugniagesiai negali greit gai
sro užgesinti. 0 kadangi dėl 
netikusių aparatų gaisrai pa
daro daugiau nuostolių, tai ir 
apdrauda pabrango. Vadinasi, 
miestiečiams yra ir medžiagiš
kas išrokavimas ftireti tinka
mą ugniagesių departamentą.

Policija uždarė Hąrvard 
klubą. Tai buvo (Jidžįau^įą ,ir 

■ popui iariškiau^ia K i^įes t o 
gcmbleriavimo įstaiga. Kiek
vieną dieną čia į apyvartą ei
davo tūkstančiai dolerių. Jei 
kas vėlai vakare atvažiuoda
vo, tai negalėdavo nė į klubą 
įsigrūsti, — tiek daug 
met būdavo žmonių.

Kai klubą uždarė, tai. pra- sjas savo 
dėjo nusiskųsti ir apylinkes' grįsmano vietai. ' 
biznieriai, nes jų biznis la-, 
bai susmuko. Mat, daugumas 
tų biznierių pasilaikydavo be
veik išimtinai iš klubo svečių.
Kai .tų svečių nebeliko, tai, ži- 

nusmuko ir jų biznis.
galima, kad kai ku-

Buvo manoma;0 'kad kon- 
gresmanas ’ Stėphen Youpg 
kandidatuos į Ohio valstijos 
gubernatorius. Tačiau pasiro* 
de, jog Young į • gubernatorius’ 

_ ^ono 
jis pranešė, jog ir vėl staty- 

___ » kandidatūrą kon-

• Į ' » O O C <7
visuo-1 ncsiskverbia: Iš-JAjRashingt

Sausio 12 d. Šv. Jurgio pa
rapijom svetainėje įvyko gra
žus parengimas. Tai buvo lyg 
ir pagerbimo vakaras jauna
jam Greičiui, kuris pereitą 
rudenį grįžo iš Lietuvos.

Vincas Greičius yra dar 
jaunas vyrukas, bet jau spė
jo pasižymėti muzikoje. SttiUi* 
ką jis valdo tikrai gerai. Pe
reitą vasarą jis turėjo progos 
aplankyti Lietuvą ir dalyvauti 
viso pasaulio lietuvių kongre
se.

Kai programa pasibaigė, V. 
Greičius padare trumpą pra
nešimą 
kč. jog 
mirsiąs, 
šaulio 
Įeit. F.

Penkiolika Člevelando ug
niagesių iš federalėš valdžios 
gavo medalius už pasižymėji
mą. Vadinasi, jiė liko priskir 
ti prie geriausių Amerikos 
ugniagesių. Jie daug žmonių 
yra išgelbėję iš ugnies. Tai 
vis patyrę' ugniagesiai, kurie 
vyriausia užima kapitonų ir 
leitenantų vietas.

Gazolinas vėl pabrango pu
sė cento galionui. Tiek
buvo pabrangintas gazolinas 
prieš aštuonerius mėnesius.

Aliejaus kompanijos skun
džiasi, kad jos negalinčios iš
siversti? Girdi, mokesčiai vis 
kyla, šiaip kitos išlaidos, su
sijusios su gamyba, irgi auga. 
Todėl esą reikia ir gazolinui 
kainas kelti.

Pakėlimas puse cento nėra 
daug. Bet ir po pusę cento 
mokant daugiau už galioną 
per metus jau susidaro keli 
doleriai. O iš kiekvieno gazo
lino vartotojo gaudamos po 
kelis dolerius daugiau alie
jaus kompanijos per metus 
surenka milijonus dolerių.

» » »
Miestas pasiuntė į Gilum

inis delegaciją, kad paragin
tų legislaturą priimti kokį 
nors planą bedarbiams šelp
ti. Federalės valdžios paskirti 
pinigai bedarbiams šelpti jąu 
'baigiasi, o1 tuo tarpu nedar
bas vis dar nepraėjo, žmo
nių, kuriems reikalinga pašal
pa, vis dar nemažai yra.

n omą,
Labai 
riems tų biznierių teks visai 
iš biznio trauktis.

Cf O Q

šeimoje įvyko tra- 
per daug laiko ne
savo vyru. Barniai

Lietuviu

sutiko su
buvo kasdieninis reiškinys. Ji 
kaltino vyrą, o vyras ją, — ir 

nepasitikėjo, 
matyti, jai 

Tad šiomis

vienas antru 
Toks gyvenimas, 
baisiai įkyrėjo.
dienomis ji išgėrė nuodų ir
mirė, palikdama keturis ma
žus vaikučius.

" B B » .
Oghiagdsių departamentas 

,reikalauja apie tris milijonus

AKUŠERES
Mrs. Anęlia K. Jariisz

-? Physical ^herapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėleetrie treat- 
ment ir ipagne- 
tic blarikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Per pirmas šių pietų savai
tes jau automobiliai užmušė 
penkis žmones, o tryliką sun
kiai ir 107 lengvai sužeidė.

Keletą metų atgal buvo nemažas 
nuomonių skirtumas kaslink bran 
naudingumo. Idant patirti tikrus 
faktus apie dalyką, Kellogg Com- 
pany atsikreipė i tam tikrą skaičių 
įžymiausiu universitetu, ir prašė 
juos padaryti tyripėjimųs savo la
boratorijose.

Eksperimentiškos studijos ant tam 
tikro skaičiaus sveiku moterų paro
dė, kąd nuolatinis vartojamas bran 
yra pilnai patenkinantis. Visai nepa
našus i. liuosuotojus, jis' nepametė 
savo veikmes.

Kiti savistovus bąndymąi* ant vy
ru pąrodė, kad ant kai kuriu žmo
nių šis ‘‘minkštas maistas” turėjo 
daug didesne veikme, negu vaisiai 
arba daržovės. —

Laboratorijos; anąlyzos parodė, 
kad Kellogg ALįL-BRAI^ suteikia 
yitamip B ir 'gįžTežie? ir' taipgi pa
kankamai- mihfcši^’ Jm4is&>!Ais> • “min
kštas maistas”; kuris randasi ALL- 
BRAN' yra švelnus savo veikmėj. 
Jis sugeria dideli skaičių drėgnumo 
ir išvalo žarnas. . \

ALL-BRAN pataiso užkietėjimą, 
kuris paeina nuo stokos “minkšto 
maisto” žarnose. Tai yra nuturališ- 
kas budas-r—daug geresnis negu pilės 
arba tabletkos. Paduokit ji kaipo 
cereal—arba vartokite , 
prie virimo. Parduoda
mas visose grosernėse. 
Padaromas per K e 1- 
logg. Battle Creek.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Pąnedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S< Rockwel| Street 

Telefonas Rėpublic 9600.

Phone CanM 6122
Dr S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
. Rez. 6631 So, Califęęnia. Ayenrie 

Telefonas Renublic 7868 
-- jr— ..... ........  ■■■(''. „ ----------—

Te!.- Office Wentworth 633© 
Rez. Hvde Park 3395

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

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

Telephone: Boūlevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St; 
Telephon«i Renublic 9723

Phone Boulevaid 7042
Dr. C. L. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

1, Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

< A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boūlevard 4139

i A. PETKUS
Į, 1410 South 49th Coųrt Cicero Phone Cicero 2109
[ J. F. RĄDŽIUS ~~

668 West '18tti Street ) Phone Ganai 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

rr.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue- Phones Yardš 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
. 2314 West 23rd Place Phones Cąnal 2515—-Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East įOSth Št. Tel. Puliman 1270 arba Canal 2515
-----------.I ' ............. .................. . . 111 ■ .................... . ,1 • ....... I ' . . 1' ..

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

10

3407

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
i -' ADVOKATAS'' 1 ''

111 W. Wašhington St
Room 737

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

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

IKIĮ SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj nagai sutarimu 
Ofiėo Tel.; Boūlevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

?

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optoidetrically Akių. Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

jtfsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mdįi skaudama akių karšt j. 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.
I, ,

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akiniiu Kainos pigiau 

kaip pirmjaii.

4712 South Ashland A v.
Phone Boūlevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
- Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu. Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną^
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Dr. T. Dundulis
GYDVTOJASi IR CHIRURGAS* '

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti 
. .................■■■■ ' ' ■ ..... ■ '......  ...............T’1-*

Eiti Lietuviai DaktaraL
Ofiso valandos:

Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. ' 
Tel.: Hemlock 5524. dieną ir naktį.
Dr.Uonstąnce A.O’Bntis

GYD1TOJA IK CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res. 

6000 So. Campbell Avė.

Tel. Boūlevard 5914 Dieną ir Nąkti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas. ligą*, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus K-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valąndps nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

apie Lietuvą. Pareiš- 
dviejų įvykių nepa- 
kol gyvensiąs: pa- 

lietuvių kongreso ir 
Vaitkaus sutikimo.

’ Sako, sunku sau įsivaizduoti, 
kokio nepaprasto ūpo buvo 
perimti tūkstančiai žmonių, 
kai pamatė Vaitkų atskren
dant. Esą tokių įvykių retai 
gyvenime tepasitaiko pamaty- 
ti. Dar pridūrė, jog Vaitfcąus 
mandagumas Jabai patraukė 
Lietuvos gyventojus.

Kalbama apie policijos mo
kyklos steigimą. Dabar iš po- 
licmono jokio ypatingo išsila
vinimo nereikalaujama, žiū
rima vyriausiai tik į tai, kad 
jis fiziškai butų tikęs. Nieko 
nuostabaus, kad p.oiicmonai 
labai, dažnai savo pareigas 
menkai tenusivokia. Be to, vi
sokie politikieriai turi progos 
savo bičiulius darbais aprū
pinti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

3319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

Phone Yards 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT|
YARds 1741—1742

A. Montvid. M. D.
West Town State Bank Bldję. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brunsivick 0597

L — •' i* ’* ’ A 1 į”

Ofiso Tel. Boulevhrd 5918 
Rez, Tel. Victory 2348

Dr. Charles Sega!
, ■ OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2*tos lubos 
CHICAGO. ILL.

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

Phone MIDWAY 2880.

telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
46Š1 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piieti 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo. 10 iki. 12
Rez. Telephone PLAŽA 2400

1 I"l T" 6^'1 Wl' I"1;'

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tel Drevei 9191

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas .Vnilm Ir vigų

756 West 35th St.
,Gor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 buo 6:30-8:801 
Nedėliomis nasrai sutarti.
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IŠ BROOKLYNO PADANGES

yra reikalaujama iš kiekvieno 
darbininko, kuris dirba fede- 
rališką darbą. Tad ir tie dar
bininkai turės tatai padaryti. 
O jei kas prisiekti nenorės, 
taiz tas negaus pašalpos. Ži- 
imna, tuo pačiu laiku bus pa
šalintas ir., iš darbo.

sistojova prie šinkoriaus stalo, 
tuojau kažin iš kurio kampo 
išlindo pušiai*’ girtas “šlubis” 
AntanAs ir, prikibęs prie ma
no draugo, pradėjo su kumš- 
čia švąistytis garsiai rėkauda
mas: “tų šiokis, tu tokis, tu 
parašei į gazietas apie mani

♦

t

I

Septyni jau mirė elektros kėdėje. — Butkaus va
davimas nelabai tesiklijuoja. — Pruseika ir 
sklokininkai. — Bloga, kad vaikelis dideliu 

' vyru dedasi. — Knisasi po šiukšlyną. — Ap
draudos raketeriai. — Iš darbininkų reika
laujama ištikimybė. — Sušelpė pavargusią 
moterį. — Susilaukėme tikros žiemos.

Taip, jis labai storo-Sausio 8 d. keturi jauni vy- ratsia”. 
rukai žuvo elektros kėdėje, — jasi, kad "sklokininkai vėl grįž 
vienas po kito . Kiekvienas 
jų turėjo palydovą; palydėjo 
juos į aną pasaulį dvasinin
kas. Su karštomis maldomis 
palydėjo juos. Kiekvieną, tur 
būt, užtikrino, kad jo visi nu- 
sidėjimaf bus atlęisti. Dievas 
juk labai mielaširdingas, — 
reikia tik pasimelsti...

Taip, žuvo keturi jauni vy
rukai. Žuvo todėl, kad jie 
kitiems atėmė gyvybę.

Vadinasi, dantis už dantį, 
akis už akį. Taip buvo da
roma prieš kelioliką tūkstan
čių metų, taip tebedaroma ir 
šiandien.
progreso tepadaryta šioje sri-

* tyje. Atrodo, kad 1 
įstatymai kerštu tebėra pa
grįsti.

Dviem dienom praėjus po 
los masinės baudos į elektros 
krėslą turėjo sėsti kitas nusi
kaltėlis, kurio viena koja bu
vo medinė. Jam reikėjo spe
cialiai ir krėslas pritaikyti. 
Mat, prie kojos stuburio ne
buvo galima vielos 
Kaip ir paprastai, > 
niam gyvenimui jį 
dvasininkas.

Kitą dieną elektros 
mirė juodukas, o vėliau 70

* metų amžiaus senis. Tas šei
nis nužudė jauną merginą. 
Mirti jis labai nenorėjo. Nevi
liojo jo ir dangaus karalystė, 
kurią žada dvasininkai. Bet 
pakliuvo į įstatymų rabkas ir 
jokio išsigelbėjimo jam ne
buvo.

tų į Binibds gardą.
Bet Pruseika, matyti, apsi

skaičiavo; perdaug pasitikėjo 
savo įtaka. Tuo tarpu pasi
rodė, kad sklokininkuose jo 
įtaka nėra taip jau baisiai di
delė. Labai didelis skaičius 
sklokininkų atsisakė Pruseiką 
sekti.

Nors Pruseikos šalininkams 
ligi šiol ir nelabai tesisekė, 
bet galutinai vilties nepraran
da. Sako, jog anksčiau ar vė
liai! jie laimėsią. Juo labiau, 
kad nėra Butkaus, be kurio 
ir užkietėję sklokininkai pa- 

Nedaug vis dėlto kriksią .
. Kaip Visas tas pakrikimas 

kai kurie pas sklokiriinkus pasibaigs, ži-
noma, šiiiiku pasakyti.

privesti, 
užgrabi- 
priruošė

kėdėje

E. Butkus - Stilsonas vis dar 
tebelaikomas kalėjime. Jį ga
lima pamatyti pirmadieniais ir 
penktadieniais. Ir tai tik ke
lioms minutėms. Kalbama, 
kad jį jau buvo besirengią ga
benti į Georgia federalį kalė- 
jimą. Tačiau įsimaišęs atvo- 
katas*' ir kai kuriam laikui iš
gabenimą sustabdęs.

Butktaus paliuosavimui yra 
reikalinga nemaža suma pini
gų. O tie pinigai umu laiku 
nėra lengva sukelti, 
trūksta ir vienybės, 
nybės trūksta

O be to, 
Tos vie- 

net patiems 
sklokininkams, kurie pasta
ruoju laiku pradėjo blaškytis, 
ščyriemsiems komunistams 
Butkus, žinoma, nėra arti šir
dies: jis juk daugiausia ir 
priešinosi tam, kad sklokinin
kai vėl eitų‘pas bolševikus ant 
“burdo”. k

O kadangi ir pas 
sklokininkus nebėra
susitarimo ir vienybės, tai But
kaus vadavimo reikalas kaž
kaip ’nesiklijuoja. Reikia ma
nyti, kad ateityje tai geriau 
seksis.

paęius 
didelio

Sklokininkų vakaruose ir pik
nikuose Leonas Pruseika vi
suomet būdavo vyriausias ora
torius. Kalbėdavo jis garsiai 
ir drąsiai. Su savotišku pasL 
didžiavimu. Niekuomet jis 

. neužmiršdavo Bimbos adresu 
pasiųsti vieną kitą kompli
mentą. Bimbiniai, sakydavo 
jis, tvirtina, jog sklokninkai 
baigia nykti, netrukus jų vi
sa nebusią. Ar tokiam tvirti
nimui yra pagrindo? Pažiū
rėkite į šią tūkstantinę minią, 
kuri sakyte sako, jog skloki- 
ninkai nenyksta, bet juo tolyn, 
juo stipresni darosi.

Tajp kalbėjo Leonas dar vi
sai nesenai. O dabar?...

Bet tai visi žinote. Pakako 
Bimbai ir Mizarai pamoti pir
štu, ir jau Leonas “rad -sta-

Vienoje stotyje būrys darbi
ninkų užtiko nuskurusią mote
rį. Ji miegojo ir laikė ran
kose kūdikį. Buteliukas buvo 
pripiltas vandens. Vadinasi, 
pienui nusipirkti neturėjo pi
nigų. Darbininkai tuoj pada
rė kolektą ir surinko septynis 
dolerius. Tuos pinigus kar
tu su rašteliu jie paliko mie
gančiai motorai.

žema. Visą tą dieną 
Ir prisnigo tiek daug, 

Ž mo
koj 

Gat
buvo

Nuo sausio 19 d. prasidėjo 
tikra 
snigo, 
kad sunku ir išsikalti,
nėms buvo daug darbo, 
jie nukasė šalįgatyiiuft 
vėms nuvalyti, sakoma, 
pasamdyta 40,000 žmonių.

Kartu su sniego, pasirodymu 
pradėjo smarkiai šalti, žodžiu, 
susilaukėme tikros žiemos.
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Prieš kiek laiko Tysliava tai
kėsi paduoti ir šiek tiek “bio
grafiškų žinių”. Esąs jis aš- 
tuonių margų vaikelis.

Taigi, taigi. Tas iš aštuo- 
nių margų kilęs ,vaikelis jokiu 
budu nepajėgia išaugti į vy
rą, — jis vis pasilieka vaike
lis. Tatai jau pradeda su
prasti ir kai kurie rimtesnieji 
tautiečiai.

Yra žmonių, kurie mėgsta 
knistis po garsių rašytojų ir 
filosofų raštus. Tuose raštuo
se jie šuranda “aukso grūde
lių”, s — gražių minčių, išmin
tingų posakių. ■ žinoma, iš to 
jie turi nemaža naudos.

Tysliava irgi mėgsta knis
tis. Tačiau jis, lyg anas va
balas, knisasi šiukšlyne ir ten 
surenka viską, kas tik yra pur
vina. Surenka ir paskelbia 
pasauliui: štai, žiūrėkite, ką 
Bagočius pasakė prieš trisde
šimt metų.

Didelis čia daiktas, ką Ba
gočius prieš trisdešimt metų 
sakė ir rašė. Sakysime, prieš 
trisdešimt metų Tysliava, tur 

.būt* be kelnių bėginėjo ir dau^ 
kvailų dalykų pridarė, tai ne
jaugi ir apie tai reikia rašyti? 
' Kam čia įdomu? Manau, 
jog visuomenei ne tiek jau 
įdomu žinoti,' kaip p. Tyslia
va išvažiavo įš Lietuvos ir ką 
jis ten paliko. Nors, tiesą pa
sakius, tie faktai galėtų nu
šviesti p. Tysliavos asmeny
bę..: ‘ '

Antra vertus, p. Tysliava la
bai mėgsta kalbėti apie kitų 
“griekus”. Kažin kaip butų, 
jei kas padarytų jam siurprizą 
ir . pakalbėtų apie jo paties 
“cnatas”?

Čia susidarė raketas, kuris 
pasimojo iš apdraudos kompa
nijų iškolektuoti $55,000. 
Prieš kelis mėnesius jie ap
draudė agentūros vedėją. Kai 
tasai mirė, tai jie pasiskubino 
jo kūną sudeginti krematori- 
joje.

Kompanija patyrė, kad tas 
žmogus sirgo vėžiu ir jo ne
bebuvo galima pagydyti. Va
dinasi, apdtauda buvo išgauta 
apgavingu būdu.
Mirties paliudyme pažymėta, 

l^ad jis miręs infhienza. Tą pa; 
liudymą išrašė * Dr. Savrio 
Bbnta. Tiek daktaras, tiek 
visi kiti, kurie turi ką nors 
bendro su tuo apdraudimu, li
ko areštuoti* Jie yra kaltina
mi tuo, kad prigayingu, budu 
iš apdraudos kompanijų į>an- 
efe išgauti pirtigus.

30,000 WPA darbininkų tu
rės sudėti ištikimybės priesai
ką. Administratorius Ring 
pareiškė, jog tokia priesaika

Pas mus smarkiai pradėjo 
imti į nagą automobilistus, 
kurie nesilaiko patvarkymų. 
Jie baudžiami ne tik pinigiš- 
kai, bet ir kalėjimu. Ypač 
nėra susimylėjimo automobi
listams, kurie girti važnėja.

— Frank Lavins kas.

New Kensington, Pa
Angliakasių reikalai
Sausio 8 d. The Hillman Coal 

& Goke Co. angliakasyklos dar
bininkai, U. M. W. of A. Uni
jos 6566 lokalo i vykusiam dvi
savaitiniam susirinkime buvo 
renkamas delegatas į U. M. W. 
of A. konvenciją, kuri prasidės 
sausio 2 d. Washiūgton, D. C,

Kandidatų ..., į,,, delegatus buvo 
5: 2 skačmonai, 1 airišis, .1 
italijonas ir 1 lietuvis. Delega
tų liko išrinktas lietuvis p. Jo
nas Mockus.

Mat, jis yra gerai patyręs 
angliakasis unijistas, kovotojas 
už savo ir visų angliakasių uni
jos reikalu^. Tai dėl to' ir kitų 
tautų žmonės juo pasitikėjo ir 
atidavė savo balsus.

. » » $
$200 per mėnesį

Sausio 9 d. vietinių kapitalis
tų kElks klubo svetainėje Dr. 
F,. E. Townsendo šalininkai bu
vo surengę viešą agitacinį su • 
sirinkimą. Publikos pasiklau
syt jo kalbos buvo susirinkę 88, 
—visi suvargę 'seniai/

Kalbėtojas buvo prbtestonų 
kunigas W. R. Goff. Jisai kal
bėjo labai gražiai apie tai, kaip 
žmonės, sulaukę 60 metų am
žiaus, turėtų gaut $200 mėne
sinės pensijos. /

Prakalbai pasibaigus to va
karo vedėjas pasakė: “Aš no
riu? per mėnesį laiko New Ken- 
singtone gauti 2,000 narių ir 
sudaryt Townsendo - Kliubą. 
Kiekvienas narys, įstodamas į 
klįubą, mokės 25 centus įstoji
mo, ir kas mėnesis po 25 cen
tus mėnesinių duoklių”.

Tuojau liko išrinktas komite
tas ir į kliubą įsirašė 72 se 
niai.

Aš esu tikras, kad tiems 
gudriems politikieriams greit 
pavyks surinkt 2,000 narių, — 
juk žioplių yra užtektinai. O 
per kai kurį laiką kas mėnesį 
gaut 2,000 kvoterių juk tai bus 
geras uždarbis 
nesį.

$500 per mč-

gęs 
cas,

svaras kainuoja tiktai 20 cen
tų”. ' . ' ' . ’ \ ;

Nors kompanijoj aluminumo 
apdirbimas visai pigus, bet 
žmonės gatavą aluminą pirk
dami už svarą turi mokėt milo 
2 iki 3 dolerių.

.7 » s » (
Socialistai

Vietinių angliškai kalbančių
jų socialistų partijos skyrius 
turi įsteigęs 'savo ir publikos 
susirinkimams ir pasikalbėji
mams vietą, 1269 5th Avė.

Jų veikimo programa yra 
tokia: Kiekvieno ketvirtadienio 
8 valandą vakaro įvyksta so
cialistų partijos vietinio sky
riaus savaitinis susirinkimas 
pasitarti įvairiais savo organi
zacijos reikalais.

Paskui kiekvieno sekmadie
nio 8 valandą vakaro rengia 
publikai viešas prelekcįjas 
įvairiais klausimais. Lekcįjai 
pasibaigus iš publikos duoda
mi įvairus klausimai. . •

Paskui seka trumpi 5 mmu- 
tų pasiginčijimai ir, jei kas 
ką gero turi/ gali pasakyt, 
kritikuot ir tt. /

Tačiau socialistai su viso
kiais “bendrais, frontais” ir re- 
voliucijonieriškais muilo bur
bulais žmonėms akių nemoni- 
ja. Taigi būt labai naudinga 
ir musų Bimbas ir Mizaras 
draugams nueit ir pasiklausyt 
socialistų kalbų apie įvairius 
darbininkų reikalus. Come ori, 
vyrai, nebūkit ignorantai!

» » 8
Aluminumas “atpigo”

Sausio 10 d. The Aluminum 
Co. of ’ America prezidentas 
S. K. Colby pasigyrė taip: 
“1886 metais aluminumo pra
monėje dirbo 10 darbininkų. 
Apdirbto aluminumo svaras 
kainavo $8.00. Dabar, pabaigoj 
1935 metų, aluminumo pramo
nėje' dirba 25,000 darbininkų 
ir gatavai apdirbto aluminumo

! stabą ir žvirblius. Aš tau shti- 
ikį sudaužysiu. Aš tų tavo ga- 

( 'ziet|.f neskaitau, tu man jų ne
rašyk ir tt.”

Mano draugas stovi tvirtai 
sugniaužęs savo kietą kifmščią. 

(žiuri ir biskį šypsosi. O aš ir- 
! gi stoviu ir žiūriu, kas čia at
sitiks/ Ir taip mums bestovini 1 
kažin iš kur pribėgo prie “šlu
bio” žilaplauke Barborėlė, kopt 

: savo diedukui už rankos ir, nu- 
! sivedusi šalin, kaž ką piktai pa
sakė bei dar pirštu pagru’mo-

i jo. Ir taip žilaplaukė išgelbė
jo šlubio kailį} Mat, ji pasiro
dė protingesnė.

Vėliau mano draugas pasa
kojo taip: - “Užpernai ‘šlubis’ 
pirko apipuvusią stūbelką ir 
tuo labai didžiavosi. Na kažin 
kas ėmė ir parašė trumpą sa 
tyrišką žinutę apie tą jo guž 
ta palaikę.

Tas jam labai nepatiko. J > 
geri draugai-davatkos įtarė ma
ne. Todėl dabar jis bandė, ma
ne pulti ir kailį iškulti, bet, 
nepavyko”. : ?

Na,'šlubi1, šiaip ar taip, o suj
augusiam vyrui su kumščia 
švaistytis labai negražu ir pa
vojinga.

Jei vieniems galima visokie

Žinokit
Ar Vaistai, Kuriuos 

Vartojat “Skausmams” 
Malšinti Yra 

SAUGUS?
Nepaveškit Savo ir Savo 

šeimos Gerbūvio Nežinomiems
Preparatams.

Y PAT A, kurios reikia klausti ar 
preparatai* kuriuos ,iUs ir jūsų 
šeima vaitoja nuo galvos skaudėji

mo yra SAUGUS reguliariam var-r 
tojįmui. yra jūsų šeimos gydytojas. 
Paklauskit ju ypatingai apie Genu
ine BAYER ASPIRIN.

Jisai jums pasakys, jog prieš tai 
kai buvo iškastas Bayer Ašpirin, 
didelė vdidŽiuipa “skausmui” malšinti 
preparatu gydytojų buvo skaitomi 
ne geri skilviui it dėl širdies. Kas 
yrd labdi svarbu žinoti, jei ieškote 
ūmios ir SAUGIOS pagelbos.

Mokslininkai priskaito Bayer As- 
pirin prie Greičiausia iki šiol išras
tu Metodu, kaipo pagelba nuo gal
vos skaudėjimo, reumatiškų skaus
mu, neuritis ir neuralgijos. Ir mili
jonų žmonių patyrimas įrodė, kad 
yra saugios kiekvienam žmogui var- . 
toti reguliariai. Neužmirškite apie 
tai, jeigu norite save apsaugoti. .

Jus galite R&iiti tikrų Bayer Aspi- 
rin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
minėkit pilnu vardu BAYER ASPI
RIN. Neužmirškite tai ir žiūrėkite, 
kad gautumėte ta, ka reikalaujjate.

Bayer Aspirin

Anglijos karalius, George V, ,kuriš šiandien mimirė, pasir- 
tris dienas. Jo sostą užėmė vyriausias sūnūs, Valijos Prin- 
dabar Edvardas VIII. < -.
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Laisvamani “pasiuntė i 
dangų”

Neseniai mirė 'laisvų minčių šposai daryti, tai kitiems ga- 
žmoguš, A. P. Jisai gyvenda- Įima apie tuos šposus į laik- 

buvo gero, linksmo bu‘- raščius rašyti.
do žmogus. Šu visais gyveno —Proletaras,
santaikoj e^ buvo geras anglia- 
kdsis unijistas, priklausė lie
tuvių laisvoms v draugi j oms, 
būtent, SLA ir APLA, ir tose 
organizacijose darbavosi kiek 
jąm laikas ir supratimas leido. 
Taipgi jisai buvo per, daugelį 
mėtų laisvų minčių žmogus,— 
į bažnyčią nevaikščiojo, pote
rių nėkaibėj o, aušinęs ’ išpažin
ties priedermių neatikinėjo, 
sakramentų nevalgė ir daug 
sykių kitus savo “draugus”, 
dievų garbintojus, aštriai kri-

mas

“Aukso šaltinis iš
džiuvo”

Sausio 12 d. buvo atvažiavęs 
iš Brooklyno R. Mizara ir ban
dė “suklijuot” vadinamą “ben
drą frontą” kovai prieš karą 
ir fašizmą. Bet tikrasis jo mi
sijos tikslas buvo pataisyt su- 
klypu^į Brooklyno “Laisvės” 
komunistų biznį.

Seniau iš šio miesto liėtū- 
vių darbininkų draugijų iždų 
ir pavieiiių žmonių kišenių nuo,- 
lat gausiai “auksas” plaukdavo 
i Broojdyno “Laisvės” pasto
gę lyg ir “darbininkų” reika
lams. Dabar jau tas “aukso šal
tinis išdžiuvo”, tai vėl jį kaip 
nors reikia atnaujint — at
gaivint.

Man rodds, vargu joms pa
vyks, savo tikslą atsiekt, žmo
nės, buvę jo kalbos pasiklau
syt, pasakoja: Klausytojų bu
vę apie 40, o aukų ‘darbinin
kų’ reikalams surinko vos tik 
$2.05. Tai prasti ‘pyragai’. Mat, 
darbininkai išmoko pinigų vel
tui nemetyt misijonierių 
dai.

nau-

— Proletaras.
GARSINKITES 
NAUJIENOSE

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALŠANS, 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 atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI.
ALSANS LABORATORY. 190 N. State St., Chicago. ' 

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.
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tikuodavo. Bet prieš pat mirtį 
jo “geroji” žmonelė ėmė ir par- j 
vedė jam katalikų kunigą, kad 
atliktų išpažįntį. O kai mirė, 
tai jo kūną nuvežė į katalikų 
bažnyčią ir pąšventino. .Tai to
kių budu jo žmona savo “my
limą” laisvų minčių vyro kli
bą “pasiuntė į/ dangų” pas Ab
raomą, ir dar pasigyrė: “Gra
žiai kaip žmogų palaidojau”. 
Tokis pasielgimas jai garbės 
nedaro* O kunigams ‘ ir davat- \ 
koms didelius ragus išaugino.

Kada žmogūs gyvas ir svei- 
kas būdamas 
religija nieko 
jo, tai ir jam 
ties patalo tų 
jam kaišiot. O
ras, tai ir taip galiiha gražiai 
paląidot be kunigo ir be baž
nyčios pagalbos. \ '

. Z' i
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“Šlubio” kailį išgelbėjo
Neseniai su savo gerų drau

gu “Ilganosiu”. įbėgova pas 
“žydą” į karčiamą išsigert po 
kaušą ruzveltinės* Kaip tik at-

su bažnyčia ir 
bendro neture- 
gulint ant mir- 
dalykų nereikia 
jei tik yra no-

“MANO SŪNELIS
BUVO TOKS 

KODAS.
VERKDAVAU
ŽIŪRINT Į JĮ”

♦‘Turėdavau privilioti, kad valgytų 
ir: nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkinga moti- 1 
ttat. kuri man pasakė apie Triner’s 
fclttėr Vynų”. :

Triner’s Bltter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkletėjimA, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, odės nesveiku
mų ir negerumų sąryšy su vidurių 
iievelklmu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Galite gauti jo 
Visose /vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

Joseph Triner Oompany, Ohicage

i SVETAINĖ DEL RĘNDOS
s PATOGI DĖL VISOKIŲ PARENGIMŲ.

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

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Sav.

2435 SO. LEAVITT STREET Tel. CanaI 9585.
II ,, n , —............................................................ ~ MIIII /

DĖL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai

PROSPECT 3400
WESTERN COAL and SUPPLY C0MPANY 

4916 So. Westem Avenue
J. MOŠCIPAN, prez.

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokjo atlyginimo arba obligaciją.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST.

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656

.................    .III....................................... . .................... I I . .......................   ■ " I1. ..................................

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

NAUJIENOS
1739 S. Halste St. 

CANal 8500

JOHN P. EVVALI) į|
LOANS and INSURANCE

/gj JeigureikalaujipiniKŲ ant Pirmo Morgičio/; arba 
apdraudos nuo ugriįęš/

840 VVėst 33rd Street
4 - TELEFONAS: YARds 2790 arba .2791., į

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBODAVOJIMO B-VES
- .j .

' ■ ' ■
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Maąąąęnųsevis $*. jųaryiana. ne 
tO» Jdajyyąy.O, ąts^vąi nuo kai 
Wį9 z jįeyr įlęrsey’s kųppų- P 
jtąutiąęs f ęderąci jęą,, kųrips; at- 
riųntė savo delegatus, Vuv0 
$?&:• žj$ų, ąųo^ępiję italą. To- 

yra 
dĄi^ų^ yįsųą ^^.^H-iPar-

■ •T’EX ,..-.ULi;.. '•":——

AUKŠČIAUSIAS TRIBUNOLAS
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Frąncijo^ pręmjęrąs. Ląvąl ir j,o kabinetas ąt^ista- 
tydįno. Opoziciją negalėja nuversti jį pą^įamentę, norą 
ji turį ^ąųgiąų ątetoyų, negu ‘^ozįcija” Tai ji jį su
griovė. Iš kabineto. pasitraukė 4 radikalai ministeriai ir 
tuo bųdų privertė pasitraukti visą kabinetą.

Du rądrkąįlų partijos nariai betgi atsisakė eiti su 
keturiais savo • draugais. Taigi, nors radikalai Laval’į 
nuvertė, bet ir čia pąsįredškė nesutarimas jų partijoje. 
Francijos radikalai (oficialis jų vąręįąs yrą usoęįajistai 
radikali”), yra laikomi kaįria partija, bet žymi jos. dą- 
lįą sj^Mt^0> ši^.9A sk^tų^ųs rą^i-
kąlų pąrtijoję mokėjo, labai gudriai įšnąų(įoti Į^yaį, 
Todėl jisai taip ilgai galėjo, išsilaikyti valdžioje, netu
rėdamas daugumos parlamente.

Kad kokios, jisai dabar, gąlį ir yė) patekti į pre^ą- 
jerus>

Frąnęijos radikalai butų daug drąęęsni, jeigu neat
sisakytų eiti su jais į valdžią spcTąįįątai. Bet ao.ci.alistai 
toje šaįje yrą wprincj^įąįįąPz ųųsįstate prieš dąlyvavį- 
ąią koalicinėje valdžioje, nors tai visai ųetur.ėtų bųti 
principo klausimas. Rinkimuose Franci jos socialistai 
^žąjąųsįa daro, bįoRųs sų rankate prieš wiwMstų^ 
įr. monarchfetus. Parlamente jie dažnai bąlsųpją kąrtų 
su radikalais. Tai koks yra pamatas priešintis dalyva; 
vimui koalicinėje valdžioje?

Kai sočialiątąį ąęsidędą^su rądikąląis, tai radikalai; 
ięško paramos dešiuįosioąę partijose.

kokių kmAft WA^i w 
fe. galu gale, bus 
gjwfej? W. Ww vfe m- 
jo>fe§ ,1įW. $)^Jcxi;<?Sį <- .!»- 
sifefc ų$gų, • fe GVU #■ 
bfeės • neteko .pą^ųlfei 
krislo j^minįieą ix įsisiūba
vo... Mep^yjkuSj 
revolįųcįoąięrių^ ęsp^i^ę- 
rii(is, anąvęhifttųs, '— visus

MA R00SĘ.VĘLT4 SŲ

Vįęnaą stambus Amerikos dienraštis sako, kacį prę- 
zidehtas Rooseveltas “gali būti menševiku Kerenskio, 
kuris atidarė duris Leninui ir negalėjo prieš jį atsilai
kyti.” ' ' '

Tas laĄ;rąštįs, matyt, visai nežino, nei kas, yra Kę- 
ren^iSj ųęi Ras yrą m^nsevjRąį.

Kerenskis yra ]Uu,difljmkąs, o “menševikai” yra sę-. 
.cialderąokęątąi. Tai dvi labai’ skirtingos politinės srovės 

l^udJįąiį?^ yrą. ųkwkų. ir- smulkiw wiei- 
ti&ęių partija. Carizmo, laikais jų atstovai Durnoje įRu- 
ęjjoa PMlwwxteX buvo, žinomi, kaipo, “trudovikai”, t. 
y. darbo žmogių ątštpyai. C nelegali rusų liaudininkų 
partija vadinosi socialiątąi-jrevoKueionieriai. ši partiją, 
beje, yra uždrausta įr sovietų Rusijoje.

Kerenskis buvę (įešiųįojo soęjąĮfetų-revoliucionierių 
sparno vadas. Raitijos įeęretįkas įr jp§, cęntro vadas, 
yra Viktoras ^ernovas. O kairiųjų soęiaLrevoliųcipnię- 
rių tarpe žymiausias asmuo, buvo garsioji, tęr^riMę Ma
rija Spiridonova, kurią bolševikai statę į Steigiančio 
Senųo pir^iųintois, ą pąskųiį uždarę į pąųiią^ų naųių.

Tuo tarpu Rusijos socialdemokratai yra pramonjk 
nįo proletariato partija. 1903 metais tą partiją suskaldę 
Lenjnas j “bolševikus^ ir “menševikus”. Kai bolševikąi 
vėliaus atsižadėjo demokratinių principų ir priėmė varr 
dįą ^komuniątųv> tai paliko tik vieni menševikai. saeiąl- 
demokratais. Kerenskis šitoje partijoje niekuomet nę? 
buvo.

Netiesą ir. t$i, kad Sįe^ęn^k^ ^ątidąrė duris Lenj- 
J —•■ po to, kai jau buyę, 

specialia vokiečių traukinys, kurį

torius, koncęųtrąęijps sto- 
vykįas. . ;'H

“Yra, bęįe, įy §Mąs. nąų- 
. ja: ‘ppĮil^iųš’ dįąh^ •O^į 

į privąlpnKus
ir trockistai, ir opozicionie
riai, ir s-rai, ir menševikai 
dirbs kasyklose, > sirgs škor- 
bųtų, mirs nuo ligų ir( bada
vimo... Map rodė laišką vie- 

, no jauno įrockisto, kuris jau 
kone dešiptfį " metų vargsta 
visokiuose i^rčmppuose ir 
kalęjįniupse ir dabar yęį tą- 
į>° ąųidrįas įr ^gąbpntąs, į 
privąlomųs dąrbųs, į Avino 
kąsykląą ^Itajtįje. Jįsąį ra
šo “Ąš dirbu iRi j uęąįęs 
vandenyje, n(uo škorbuįę ią-. 
įriįę bęyejk visi dąųtys. Ęą- 
dėkitę! Gyvenų s# krįinįną- 
lįstaįs, Rųrie, nogėdami bent 
kįęk. pagerinti ąąvo 
sįępgįąsi įnikti v.yriąu^4oi 
ir nųplątos. nąąnę skundžia,

kripta^ kaiprpųiąęs.15: ’5 v
Tai šitaip ęlgiąsi su ąąyę ppr 

litįnįąią priešąįš vąįc^įą, kuri 
vadiną save “dą^bį^^ka’’.

FASTABOS
) ."i 1,11 I ĮWtli|*įĮt.l„. jnu.i .w»

n«-
Au" 

“grie'_ 

fev>. fed^o tuo/
■404 WW» fa-
Ms<įW«W% plm ff »«W? sa- 
jjų, galvąst a^t bąrįtadų. Kai 

Pmseks 
MlP. 4 $ ten
W- W i Sų- 
jdiW- 
i" Ajwymę Rų,wW. ad'- 
sfew fedį AU-

'buvo
■ feįfei Tai 

lįojjįįa teisę turi bįinbbuąi ąmer- 
$>iį AųSŠyfe S9!?Wjfebkra- 

aukojo net s.ą® gy-

Lapkričiu *2Jo d- 1??5 m; į 
“Prąvdą” štąi ką rašo: ' “Mas- 
kvos ąųdoją M, Lįsiąkovą nu
stebino tai, kad ir Stalinas, ir 
Kaganovičius, ir Molotovas, ir 
Vorošįlovas — vįsį įdomavusi, 
kaip mes jautėm, kad mumįs 
rūpinasi, kąd jautriai dpjnisi 
rausą aswnipįąįs. reikąįąis. Ką- 
da #ies įvardiinom musų, dide
lių uždarbių. Skaįėįų, męs W 
tem musų vadų veįddose* pa- 
šiterikinimą, šypseną, linksmu- 
mą’’. .

Dievaz~ koks naivumas! “Di- 
dįęjį yądai’-’ pusišypsojo -— n 
Dįsįakęvą bąįsįdi^pųstębo- Mą- 
tyt,i, jį tuęs vaflis ^įyaįz^Or 
ją kažkokiais, “ąątįipogiais”. 
kurią elgiąsi Vi^ai; kitaip per

VALSTŲiŲ SpClįĄ-. 
ŲSTŲ KON^ERENCŲĄ

■<

Sausio 18 ų; 19- dd-
Xęįęke įvykę rytipių
vąįstįją soęiaĮį^tų įęonįęrencįią. 
M a^v^styįĮ
padėtį Spęiąlį^tų sąr
skįąrięaią re^ltąte į^įeiąętę 
pąęlęęalįo, kojĮnitęįę j^sie^i^ip 
su; Nįęw Yo^ko. spęįaįįtų orgą- 
Oi

Nąci^nąĮL ęk^ękętyyisį Ifįoąiį- 
tętąs, kai# žiųęmą, suspęndąyo 
Hęjp. Yojękv vai^įjj^ ęę#ti<9 
komitetą ųž taį, kąį Wi ątaį< 
s^ę. išpildyti “kąirio^jįęs;”- ręą- 
Žąęios; ręjįįaląvimą, kad iš pąr 

ąa^i> 
kurie ątnąętą pą^ti^u^. pri
jos principus. Tąi “kąirįąspąi,’- 
niškai” mažumai vadovauja 
Normąn Thomąš. Pagal jo §.11- 
mąnyma naęionahs komitetas 
ątei#e Nąjy Xo#ko o^a^ąci- 
j.ęį čarįęrį, ąęrs orgą-

nu i”. Leniną pargabeno į Rusiją
nuverstas caras
davė kaizerio valdžia^ Q sustiprino ir padėję 
jam laimėti pergalę Rusijos vidiymęsę kę.YO&ę Saniįą^ 
ves vąįdžips, ątąįj^ydmva svarstyti taikos klausimą. 
Leninas. P^nkė SKW. PSg$R kivius,

$ Yyri^yb

~e CO^. bu*ld‘nįg
J. ••• *■.<■>:• *.. <:*;«•

7™;.^ . j . ?“ ..;v. • 2 V • ■ f • *7p«V'-*įįr,-y.. . -r*—
Supreme court: Left to right, seated, Brandei*, Van Dovan- 
ter, Hughes, McReyn.olds ąud. SutherLand. Standing, ftoberU, 

Butler, Stone and Cąrdoza.

Aukščiausiojo. Teismo sąstatas ir vyriausiąs teisėjas Hughes, kuris 
. šis teismas, kaipo 

federąlės valdžios šaka, šalies gyventojams buvo mažiausia žinomas. Tik dabar, kada jis ėmė 
naikinti l^Įąujosios Dąįybps krašto gaivinimo pastangas, pripažindamas NRA ir AAA nekonsti- 
■tjŲ^ųiiais, ’ ątk^eįgp vjsų dėmesį ir, todėl, teismo naujieji rūmai, kurie matosi paveiksle, visuomet 
prW9Pką piįw$ęliai smalsuolių, kad pamatytį teismo, tęiklos progedrulių. Teismą sudaro der 

■J ’l

vynį teisėjai, prezidento skiriami visam amžiui ir turi galios panaikinti kongreso nutarimus.

WASHINGTON, D. C. — ...................... “
........... • .Z f .' . • . . . . . r ( _ , , .

savo galinga teisdario išvaizda' imponuoją į kiekvieną teismąn atsilankiusį.

šj? i iįt ’ . ... . 1 ,

Lięįąyos ‘komunistą cęntrąs 
parašė ^pęįąldęmbktątų kopų.“ 
įęįul ir yisierps!•■.vąąriąms laiš
ką. Taipę laišku, tąrp kitko, 
pasakyta štai “Męs ne- 
iš^žądąm, tąi#ęgį. Rovot ir dėl 
sųšąųkimę seimo, išrinktę yi-; 
ęupjtiąių,. lygiu, tįęsiogipiu„ slą- 
pįtu' įr proporęionąliu baisavi- 
Įčf prię pftąps laisvės rinki
muose vijoms <įarbp ŽPPąĮą’ 
organizacijoms; it, kaįp apla
mai, ipes nejssižadąpi kovoti 
(įėį demokratinių, laisvių”.

O kiek toliau: “Mes kąjp bu.“ 
yopi, taip ir pąsiįiękam šąli#in-j 
kai k°V9jS. dėl proįetąriąto dik- 
tątųros soviętipęj jos for-

Jojido politinių nuosąkuW
neturį Z. Angąj;ięęio vadovau
jama Lietuvoj kb.mtto^įą 
Įijk Tos partijos iųpomi^ Ąn- 
garietįs sako, jog korąųpistąi 
kovosią už dęmpkrątiškų sei
mą ir dempkratiškas laisves. 
Nespėjęs pę, to paręiškimo 
dar dvasios atgauti; . jis jau 
be niekur nieko. Sako, jog ko- 
rąų^įąį nuo. U9 »e“
ipą^o, ąt^ąd^ti. Dęmokrąįiškor 
jtę šaątyąrkęįę. jįę: kęyoąįą 1$ 
įąį, kąd butą t 
dijįtąįuęą,, kvMą dą.bąr. spf.

Ąpgarietis kaįbą įžuliąį. Di
plomato gaburųąis jis ųępąsv 

tote J^et|ęs jį ųMko. 
Woką ^įęPtį: Vądįą^i, įš.

Ąiigarįęfts. pąsąkę šįaį 
‘Sįoįą .už dę- 

| įąpkratij.ą tą^ til^ąis s.ųpier 
$ąąįs.-Rątęnt Jįpdėl,. k# d9“ 
^lįRiiŠkuęsę kraštuose j^-į 
i#ųpiąta.ns ięidžįąipą laįsyąi 
y.ęjkti. Q> ląjsyas veikųnaS; kę-i 
munistams yra reikalinga^ 

W W salėtų su^ąįga-: 
pfeupti. dęmękrątįško^ ^aRižips 
įčy^ĮtįĮpųį iįr diRįatųjęos jstęb

; Tai, ifik toRią išvadą. įęgąlir

>>

"Mes Kam, 
lįękąm

tųciją. sklindąs, turi b.ųt įteik-'
nąštų ųž. ąp. .,<jUęį.ų prieš ty-; 

rt»čjįmąį)t ir prgąhįząęįjps, ąt-i 
stpyai visąj nebuvo išrausyti. ■

Konįeręųcįją, kąri pereitą; 
šeštadienį ir ąękW?ienj buvo 
atlaikyta New Yorke, pripaži
no tą ųąęįępąk^ elge
sį nekrisėtu ų:. ųjųtą^ė ijęįkalau- 
ti, kadį uąęįįonalis komitetas per 
?.Q. fenS. say,<?, ^tyą/&y>WįS. at- 
šauktų* Jeigu Thomasas su sa- 
vjo. jį& t% Wlį% *iea.tįį-: 
taisys savo neteisėtų, linksnių,j 
W. fe sušafea 
rępriją, kąri* svarstys, kas da
ryti’ toliau.

Kop^ęręnrijęję , dalyvavo, de- 
legatai fe sėp^yri^, ^y^Įįjjį p^ajyįjAij^arjįeap, ląišr 
r.uo trij.ų, Wųjįų..’^MuL Še- 
šios Yal.sWs. ' .prisife? atsto- 
vus nuo -partijos komitetų, bu- Moką Ąųgajt^jįjs ir .^ąi 
tent: New Yojrfe,’^feįįrįva- ringai kalbėti. Tik paklausyki- 
njaįBtode te Jei liitierjįpė ^Vokietija ar

. • • ••
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fašistinė Lenkija išstotų xprieš 
Lietuvą, kad okupuot ją, ko- 
ląuiųstąi pąšąuks visą Lietu
vos liaudį imtis ginklo, kad 
nąlęįst ąęi vienieąis, nei ki
tiems įiagrobt nei sprindžio 
Lįetuy99 žemes”.

$aiĄųę tę. Angarįečio, karią- 
gumaą! Matyti, jis įsiyai^ųę- 
ją esąs Kąžkęke Kapolęępąs ir 
ręjĮ^iąsį jąų šūktelti į Lietu-- 
yos liaudį. Q; tęji liaudis, Ąn- 
gąrįe^ųi vądoyąvjąąt, neųžlęi- 
siąątį priedų .Oėr sprindžio Lie-;

•. L..,

ęąįą^į karingas ir bąisiąi’ 
Patriotiška pąreiškimąs. Tik-į 
raį jį kąžkpks kęistąs. vėjas 
“perpūtė”, kad v jis taip nepą-; 
p^ąsįąį pęrsimąiąė,
r'' ■...  . ;

Maskvos dėdės ir mi/są Bim-į 
jjjps. .gaątaBąojjU laiku giriasi, 
kad komiųiistai esą vienatiniai 
imperialistinio karo prię^nin- 
kai.

Visą laiką komųnįslaj tik irt 
kartoja, kad reikia kovoti prieš

TAUTŲ ;

“karą ir .fašizmą”. O kad tai
ka butų garantuota, tai rei
kia ginkluotis!

Ar kaltais jus tos • “taikos 
formules” nesate pirmiau gir
dėję? Esu tikras, jog daug 
kartų esate tą taikos receptą 
^iijdėję. Jį nuolat siuįo Hearsto 
laikraščiai. Esą, sako jie, Ame
riką turi tiek .apsiginkluoti, 
kad jos yįsi Ųijotų. O kai bį- 

zjoę, tai ir karo neskelbs.
Ląbąi paprastas receptas.
Ir tokio receptą laikosi 'So

vietų Rųsiją^; kuri juo tolyn,, 
juo ląbiaų gįnklųojąsi, ir di
diną savo armiją, kąd jos “vi
si bįj.o.tų”. •

Pąskųįiniamę Kominterno 
koJdgręjse buvo prinok ra&o- 
lįųęiją, “Nu,o l^o(vos už taiką i 
kovą už revoliuciją”. Toj- re- 
ziplįųęi j o j štai kas pasakyta: 
“Tuo pat laiku Kongresai per 
sergsti komunistus • ir revoliu
cinius (^ląrbininkus prieš anar 
cho.-sindikalistines kovos meto
das prįeš karą,, kurios reiškia

atsisakymą stoti į militarinę 
tarnystę, taip vadinamą boiko- 
tavimą mobilizacijos, vedimą 
sabotažo karo dirbtuvėse ir tt. 
Kongresas skaito tokias kovos 
metodas žalingomis proletarią- 
tųi”. 

f

Kiek vėliau komunistai visai 
atvirai pasisakė už karą. Pa
vyzdžiui, Syrijos, Egipto, Pa
lestinos ir Irako komunistai 
susijaukė jš viršūnių paragini
mo stoti į Etiopijos; agmiją. 
Raginami tai daryti ir visi dar
bininkais “i! “ -« ’’

, Kodėl komųųistai taip labai 
susirūpino Etiopijos likimu? 
žinoma, jokiu budu Mussolinio 
pasimojimo negalima pateisin
ti. Bet, iš kitos pusės, kuriems 
galams turi svetimų kraštų 
darbininkai lieti savo kraują 
imperatęriau‘s Selassie armijo
je? To imperatoriaus, kuris sa
vo šalyje dar nėra pąnąikįuęs 
vergijos!

. —r Marksistas.

7'" HŲ'tĮ >į ■rTy-rr
GA SAVO PRIPRASTOJ ROLĖJ

r’l'lfi
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Ketvirtadienis, saus, 23, ’3ė

MENO ŽINIOS
LIETUVIAI DAILININKAI

* , (Tęsinys)
Antanas Dulbiš. A.a, Anta

nas Dulbis buvo irgi vienas tų, 
kuris priklausė pirmųjų Ame
rikos lietuvių dailininkų eilei. 
Dulbis gyveno Nėw Yorke ir 
Cohn. valstijoj. Meno mokyk
lų, rodosi, lankę Yąlė univer
sitete. Jis buvo gal geriausias, 
lietuvių grafikas. Iš užsilikusių 
jo grafikos darbų, dar ir šian
dien lietuvių spaudoj vartoja
mi yra šie: “Dirvos” antgal- 
vis, SLA emblema, vartojama 
ant apdraudos eertifikatų, laiš
kų ir kitų spausdintų blankų.

A.a. Dulbis buvo dar jau
nas, bet gabus ir daug žadėjo 
grafikos menui, kurį jis buvo 
pasirinkęs kaipo mylimiausių 
šakų. Jis nebuvo tapytojas. Mi
rė karo pabaigoj, rodosi, nuo 
influenzos. * ■

Antanai Valda, baigęs Wor- 
cester, Mass, miesto meno mo
kyklų, kurių tris metus lankė 
vakarais, 1920 m. įstojo į Či
kagos Art Institutų, čia, jis 
baigė trijų metų kursų (Art 
institutas dabar įvede 4 metų 
kursų) ir gavo diplomų.

A. Valda, kaip ir Mikas Ši
leikis, vienus metus studijavo 
kaip post-graduate. Apleidęs 
mokyklų, p. Valda dirbo Mayer 
& Both sindikato studijoj. Dav 
bar jis gyvena Worcester, 
Mass. Rodosi, neužsiima savo 
profesija.

A. Valda yra geras “drafts- 
monas”.

Reikia pasakyti, kad Art In
stitute veik vienu kartu mo
kinosi penki lietuviai: M. Ši
leikis,- A. Valda, J. Blaškevi- 
čius, P. Kačerauskas ir Iz. Ra
kis. Pastarasis mokinosi skųlp- 
torystes. » -

Juozas Blaškevičius. šis vy» 
rūkas buvo čiagimis lietuvis, 
nedidelio ūgio, . truputį pasi
kūprinęs. rimtas ir darbštus. 
Studentai, negalėdami ištarti 
ilgos jo pavardės, vadindavo 
“Studiosus”. Jis būdavo nuo 
visų atsiskyręs ir užsidaręs, 
bet “populerus”, gal dėl to, 
kad jeigu kas norėdavo, tas 
juokus iš jo krėsdavo, O jis ne 
nepykdavo. Tarp lietuvių jis 
nesimaišydavo. . Gal užtat lie
tuviams jis ir nėra žinomas. 
Mikas Šileikis
prisirašyti prie Lietuvių Moks
leivių Susivienijimo Amerikoje 
ir dalyvauti su lietuviais. Bet 
Juozas iš kart pasakė, kad jis 
nenorįs su lietuviais nieko ben
dro turėti. Girdi, lietuviai ne
su kultūringi , žmonės. Apie 
dailę lietuviai nieko neišmanų; 
jie .dar nė muzikos gerai nesu
prantą. Šileikis bandė įrodi
nėti, kad nereikia ant lietuvių 
pykti, nes lietuviai Amerikoje 
nesenai įsikūrę. Amerikon jie 
atvažiavo kaip darbininkai, dau
gumoj© paprasti žmonės. Jie 
turi savo reikalais rūpintis. O 
menas-dailė, nors ir kultūros da
lykas, jiems neprieinamas. Bet 
užtat tarp lietuvių, reikia skleis
ti meno apšvietę ir supratimas. 
Bandė ir kiti lietuviai studen
tai jį prikalbinti, bet nepavyko.

x Bene Juozas Blaškevičiuts dar 
lankė Chicagos universitetų^ 
Mokinosi meno istorijos.

Juozukas, baigęs mokyklų# iš
važiavo New Yorkan.- Jis. spe* 
ciąlizavosi žurnalų iliustravimo 
srity j. Buvo sekėjas garsauš 
iliustratoriaus Dean ConhVOlt 
Prisirašė prie iliustratorių drau
gijos. Dabar apie jį nieko ne
girdėt.

Izidorius linkis^ studijavo 
skulptūrą žymaus skulptoriaus 
čeko Albin Polasek klasėje Art 
Institttte.

Iz. Ilakis, baigęs, skulptūros 
kursą dirbo Fieldo Gamtos Is- 

’ torijos Muziejuje. Jis tame mu
ziejuj e išdirba daugelį metų kai- 

z po plastikinis technikas. Vėliau 
su Miku šileikiu važinėdavo 
landšoftų piešti ir j porų metų

gerokąi pramoko piešti 
kūrinęs p. Ilakio landšaftus turi 
ir adv. Kl. Jurgekonis;

Prįeš porų metų p. Rakis bu
vo pakviestas važiuoti Lietuvon* 
tvarkyti' Kauno- muziejaus rei
kalus.

Petras Kačerauskas.—Kacer. 
irgi Art Instituto auklėtinis. 
Jis buvo penktas lietuvių stu
dentų grupės,, kurie mokinosi 
tarp 1920—1925 m. P. Kače
rauskus, baigęs mene mokykla, 
atsidarė studijų, Dirbą dafe 
giausja- visokius komercinio me
no darbus. Jis yra drąitfgiškas 
žmogus ir nuoširdus lietuvis.

Reikia pasakyti;/ kad šitįey

kvietė Juozą

NAUJlENOS'/ęMcagOrf llL <
kaip: ir 
lietuviui 
daug vargo, nes neturėjo pa
kankamai lęšųf mokslui.. Dieno
mis mokindavęs, o vakarais- kur 
nors dirbdavo, kad galėjus už 
įmoksiu užsimokėti.

(B. IX) <si Ben-bis.

PETRAS^ RlMšfe JAU 
AM^fekOJE 

■* . • ■

Garsus Lietuvos * skulptoritvs 
--grafikas Petras Rimšar atvy-’ 
kO Amerikon; Dabar- jis ran
dasi New Yorke,- ę vėliau ■ at
vyks ir Ghicagon. Bene pirmų 
kartų p. Rimša aplanko ša Amė- 
riik^ Jis turi atsivežęs fefefe 
ža7 šaVO meno kurinių, kuriuos 
žada išstatyti parodai. *

Rimša Lietuvoj, fedfe 
maš pagamino daug mėdalidrių 
ir kitų įdomių, mums < dar ne
matytų meniškų daiktųt—-B.
i ..j.1 t., .iiuii,•

POLITIKOS ŽINIOS
’ y ., - 11,1 '’ "-'■*- 

Cicero Draugystė; Liet. 
Kareivių nutarė remti 
lietUVUs holitikietius

CICERO—Draugystė Lietu- 
vių Kareivių* sausio 19 dieną tu
rėjo Liuosybės svetainėje- savo 
męfiriį susirinkimų. Narių su? 
sinnko1 geras skaičius. Tų, die
nų įstojo du vietos biznieriai 
J. Ramdžius ir M. Račkauskas.- 
Tad pradžia metų nebloga, bet 
toli gražu nėra ir gera,

Visų nusistatymas gąUtį’ nors 
po du' narius, per metus yra 
galimas, tik reikia noro, o be 
to, yra juk nupigintas įstojimo 
mokesnis. Tad vyrai, nuo 16 
iki 45 metų naudokitės proga 
ir strikite prie gėros draugys-

ni. ' ■ J-
Katastrofa 74^. vai. ry
to priė fe fedfe avenue

ĮI . IJ.I.I..I.I II*. !W"-IWWWW»«W«WH-»~W

Moihes Iowa, buvo suimti tar
dymui.

Trekas priklauso White Line 
Motor Freight' <Go„ 3920 So. 
Michigąn avenue, kuri operuo
ju tarp Ghicagde fe ifev^nįjort, 
Iowa; . ■/ -s/

f . .. . ,
Nepasisekė pabėgėliams 
lietuvių vienybės, 
išardyti,

i ' . .

Lietuviui einą į, valdvietes save; 
girdami-—kitus prąvardžiua* 
darni

CICERO.— Lietuvių Impro- 
vėment Kliubo pabėgėliai jau 
veik metai kaip aiškinasi vie
tos gyventojams ir spaudoje, 
kad jie nuoširdžiai darbudjasi 
visuomenės naudai o kliubo 
darbuotojus pravardžiuoja poli- 
tiekieriais , ir visokiais kitais 
vardais,'

Tinkamai įvertino > negerus 
darbus

Praeitų vasarų ėmė lyg yla 
ir išlindo iš maišo. “Drauge” 
pasirodę žinia, kad “pabėgėliai” 
peršu savą! Vadų į kandidatus- 
politikoj ir pradėjo Siuntinėt]^ 
į vietos organineijds kvietimus 
dalyvauti pOlifinėšė organizaci
jose.' Kai kurios ėrg^i^ęijos 
buvo > priėmusio^ kVietiWj iri iš
rinkę atstovus. Tačiau*, 
keju's^ kad' peršomašfe kanidi 
dafas yra A-, R PeciūSy dęW0' 
tai> buvo atšaukti- Tokto bndu 

kvietimų jų tarpe ir “Nuajienų”. pragaištingas, darbas likę

Serga trys nariai
Tenka pažymėti, kad šiuo me

tu serga trys riariaL Šūkis -tu
ri sulaužytų kojų, 'bet jau vai
kščioja. S. Ygnataviče serga 
jau trečių savaimę, o J. Bačke^ 
viče, gyvenantis Michigąnvals
tijoje, tik kų užsimaldavo.

f. ‘

Dalyvaus “Naujienų” koncerte
Buvo perskaityta keletas-pa-

Nutara dalyvauti “Naujienų” 
koncerte.

Buvo pakeltas ir draugijų 
vienijimosi klausimas, kuris eis 
na jau iš. mėtų į metus. Ka
reivių nuombnė tokid: kas ma
to reikalo ir nori priklausyti 
prie vyrų draugystės, gali at
eiti—bus priimti, bet moterim 
nėra galima. Tačiau mano nuo
monė yra, kaip moterims taip 
ir vyrams įstojimas turi būti 
nevaržomas, hės tvėrimas naujų 
draugijų nėra geras, dalykas.
Ragina balsuoti Už sdVudsius
PriSirtfinta ir apie politikų. 

Lietuviai turėtų .visi laikytis už 
savuosius, noriŠ ir mažas butų 
skiriamas urėdas: Jis geriau 
negu niekas. Dri-jos narys J. 
F. Kimbark senas politikierius, 
eina į trusteės republikorių par
tijos sąraše; Petras Kavaliaus
kas į asesorius. Jiems abiems 
yra gera proga latimeti. Dė-? 
mokratų partija, davė -p." Lips- 
kiui nerenkamą, vietą knygyne. 
P. Babičius gerai progresuoja. 
Jis stoja už: saVo tautiečius, 
mokesčių mokėtojus. Į. asesorius 
eina ir A. L. Matui ir M. B. 
Butvela, abu lietuviai. Bet- pro
gos laimėti jiems nėra, nes, jie 
kovoja prieš vienas kitų, o parti. 
ja silpna^ Be toi komunistai spie
čiasi j jų, kas gero irgi nereiš
kia. / ,

Todėl, lankykite susirinkimus 
ir sekite spaudą, kad žiribti už 
ką balsuoti—D. 

'♦j? »____ ** * * ***"*-_ :
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i GERB; Naujienų įkaityto
jo* fe skaitytojai pfefopū 
pirkinių reikalais eiti Į taa 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Albin Bu

20’ dienų tajįo. palai- 
dbtaš Jud^iW> Rbditis. 
Velionis buvo 32 metų am
žiau^, gimęs 0Į*ėėbrid^z UI- 
Paliko'Z' dįdeįiaw ri'ubtidime 
žrndndWijW,' tėvusf dvi se- 

fe dauf ta-
O palaidotas • tautiš
kose žinomo
■veltojo'; fe. KuW<^b. žeWs. '

1

•;; '2į' ...^
;žęis#; fe įpuolė ' |
panikę, ffR

kas,. prie; gatvių
kampb; ,

Katastrofa įvyko k< sunkus 
trai^ipfetlhi^v #bkW'
pietabaW>. #
jį iįB$$t S h
gatvės W^-.
žiavdi

SiSžeiSt^j^ sifefefe ^uW^' 
tytų5 vajtojife«(a> 
mas 
keleiviui- kad
ambulansai ■ ir . ugniagesių ’. de
partamentas . ilgai _ dirfe^ '. w 
sužeistuosius iįvėžž’ SouthtoYr^ 
ligoninėj s kitus:, neramino. J

Sužeistieji ;
/'t .. ' ' . ■' .
V SbbWuW; sužeisti buvo: 
Emma Vitacęa, 26, 646 North

’ti feMfe.). V^iHard Fferik, O 
5633 Š; #0noW sti_; J. V^hyhOtį 
35, 6035 S. Hermitage^ Ffertk 
Lasky, 33, 54^1 S. Honorej 
Martin Dusek, 25, 4945 So. 
Damėn avė.

. Kiti sužeistieji yra: Gen. 
Bailėy, 54; 3560 S4. Rhodes avė.; 
Veronica Bongąck, 26, 52X6 S. 
FaįrfieldLavė.Ld (|eeelią> Estok, 
27, 53X7 Š’. California avė.; 
Paul Galinski, 31, 8531 Burley 
avel; Mary Haiko,' 5220 S’. Faiir- 
field •<; v
; Motoristais ,JWtheW Tliėlėn, 
51, 5226 S. Latrobe avė.-, iri 
Frank Amidon, ,86,- 607 N. Guy; 
ler avenue, irs troko šoferis; 
jCliftorid Stockiyėn, 38,- i§ De

ka^^ėrtiiiW.:
! •

lYys fetuviaipMi^
^eftojia

įjąb^ri fe Partija,
pamačiusį lietuvių gėy$.. fe $įfe 
gifefe veikiihą 
lietoyiam# savo

būtent J? d fė^įįikonai 
davė vietos ųet dvie^ lietu
viams Ad. Kawal, kuris kandi-4 
dAtdbjš; į asesorius ir J. K- 
KWribark—į truitistis,, Jjs yrų? 
if Lietuvių improvernent Kfįųbp. 
pirmininku. Be pamiųtoų, yra 
dar ir kiti du lįętuviąi, kurie 
stengiasi patekti į valdvietes, 
o tai A. L. Matui ir M. J. But- 
well. Iš savo puses veliju vL. 
sieiDs lietuviams. “Gidod £uck”.

—Skurdžius.

Mirtinai šūdėgė be
kurdamas pečių

60 metų siuvęjųgr Arthur OL 
son miftinai sudegė, kai, šal
čiams užęjuSy jis bandė pakur
ti pečių it* Stft. ugnies
keroslno. *fo kūnas buvo1 ras
tas; sukpiupęs prie maudyklėj 
bute, 1700 S. Možart- avenud. 
Jis, matyt,, bandė Užgesinti 
liepsnojančius * rubus. Dien# 
prieš tai sėšuo.
Abu gyveno iš pašaipos.

Pavogė Turtuolio' Seifą 
SU $50,000

Washington Porter,- II,- Ghi- 
cagos turtingas dailės - mėgėjas, 
skbb^ži^i lĮoiicijaii kad nežino
mi; pik^darlai pavogę. iŠ jo na- 
nių. sėif^ kipjųųp buvę $50r 
000 vertės bfan^epybįų ii* pini
gų. Jis gyvena 4043 Lake Park 
a veriue.;

; -I ■ .r, ,

PETKAS VISKONTAS
Persiąkyriš... su šįuo, pasauliu 

į. sausio’ 19 dieną, 1936 iri., , gū!- 
laukęS -41 inefe^>ąmžiąus^ Mirę 

. Herrisburg.1 ųl.,: gį^š Kretin
gos ap., Salantu parąp., 
rčnu kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.- 
Paliko dideliame nuliudirrie 

. brOM Juozapą Defrojt,- , Mich. 
ir jo.šeimyną, (ju pusbrolius 
Kriziriiierą ir Antaną Būdritfš, 

, 4 dędes jęri^/Petrą.- Pranciš- 
. kų. ir Juoząpą , Vjskoritūs,. jų, 

Šėiriiyrias ir daug kitų' giminių; 
ą Kunąs pašarvotas randasi 
4 5.83,9 Ęojriian Ayę. Chięągoję, 
■t> Tek Republrė 16Š8.
, . Laidųtųvėmis rūpinasi brolis a 

Jtfozapa^., ,
Laidotuveš i vyks penktadie

ni sausio 24. dieną, 8 vąl. rytą 
i< j, K;rWą^ purabi-' 
jos bažnyčią, kurioje atsibust 
gedulingos pamaldos Už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydėjo 
tas i Šv. Kazimiero kaplries.

Visi ą. a. P$ro Vi skonto .gi-, 
* riiįnės, draugai ir pažystanįi j 
t esat nuoširdžiai kviečiami da- \ 

lyvaųtp ląjdotųvese ir suteikti, 
' jaim. prišKutmi patarnavimą ir 

■5 atsisvėikinimąA
uMudę liekame.
trolis, pusbroliai, dėdės

kinti grąsinimų areštuoti visue SJcėibilIĮąi NaujįeŪęfiė 
savininkus automobilių, ku- .
riems nėra išimti nauji 1936 UŪOda' BHUd^ dėlto,

kad pačios Naujienos 
yra. naudingos.

laisniai. > <
NelaisniuOtiį automobilių Chi- 

cagojė dar yra apie 130,000.

L . v • ; .......................

į SAušio 20 dienų, gražiam gi- 
feįfeųL driųiįų ir pažįstamų 
įkaičiui lydint;. paiaidota 

Katonėsę Viktori j a 
pb fevųiš pjian- 

šfaėnė, 64 metų amžiaus.
Velionė, išgyvenę Ameriko; 

50 metų ir. paliko dideliame nu- 
liudįme tris dukterę# ir daug 
giminių. Te bus lengvą Tau 
šalta žemelė. . ~

s Senas Petras.

Ėmė Areštuoti Nelais- 
nitiotUs Automobilių 

Savininkus
. v-"" '-n .

Nors Chicagoje ir siautė 
smarkas šalčiai, policija vienok 
kiek galėdama Vakar bąndč vy-

V tįVaia

Persiskyrė su šiuo prišarilią 
i sąriSfo. 2į , dieną, 3:40 valandą 
i. ryto 1936 m,.,- sulaukus. 42 me-
* tą ąmžiausk gimus Rasėiriių 
g a^skr., Kaltinėnų param. Anti

ninku kaime.
Amerikoj išgyveno 29» metus. 

J Paliko dideliame nubudime 
, vyra Vincentą, pusseserę Juze- 
k fa Brdnusiėnę, švogerj Antaną 

BįroĄuši >.it krikšto sūrią Sta
nislovą BropuŠi ir Juzefą Bro- 
riušaitę, švo'gėrką Ag6tą Lau- 

; raitie'ųv" ir, jos; šeimyną. , krikš- 
, to šunų Frank Lauraiti, pus

brolius Kasputi, Joną Miknių 
/ te ję žnjorią. Oria ir pusseseres,’ 
, šypteri goštautas čepuĮiavičiuą. 
f. ir šeimyną ir daug? kitą gfirib 
j niąj O Lietuvai, Hpli joną, sę^ 
’ šėrf. Agnieška ir. gimines.
* Kurias pašarvotas' randasi 

7013 8., Talmąn Avė. .
’ LąidOtuyeS įvyks, petnyčioj, 

M sausio 2’4 dieną, 8:00 vai. rytO 
£ iš ijąmu i i Qįw»o/ Panelės Šv. 

parapijos bažnyčią, kurioje at- 
. sibus gedulingos pamaldos už 

$ velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero, kąpįries.

* Viši a. a. Južefos Raubierišs 
h. giminės,. dyaugąį ,ir. pažystami

esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaūti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą^ ir 
atsisveikįnnri^- Nuliūdę lieka,. 
Vyrūš,. piiššešėrėS, pusbroliai, 
Švogerka, krikšto sunąi ir gim, 

Patšfriauja laidotuvių direkto- 
„ rilis I, J. Zolp, Boulėvąrd £203

; N,
ir gimines.

Patarnauja Laidotuvių Di- 
k rektoriuj J. F.- Ęrideikiš; Tel, 
" Yąrds Į741 /.„ „ „

’ JOSEPttINE KAžJAMIKIENfi 
j po< tęvais KuraitSkaitS 
r Persiskyrė šu šiuo paSriulitl. 
r, sąųsio 3L dieną, 11 valandą, 
fakai^e'' 1936 m.,_ šulriūkųs 46 
metu amžiaUSv gimus Raseinių 
ąp.. ir parapijoj.

Amerikoj išgyveno Ž8 metus.
C Paliko:' didėliame nuliūdiriie 
r vyrą, Juozapą, sųnu Kazimierą, 
' marčią MHąri, du b.rpliūs Sta- 
C nislovąi ir AdOlDhą Kurąusktiš 

ir jų šeimynas ir gimines.
Kūriąs p^šąr^otas , randasi 

f Mažeikos- koriiyėiO'.k 3819 Litii- 
| anka. Ayę.. ’ J ,

Laidotrivėš ' i vyks šeštądierij 
į. sausio 2^' dieną, 10 • vai. ryto 

iš koplyčios bus nulydėtą, j 
Tautiškas kapines.

Visi; a. ą. Jdsephinos Kaza- 
mikiėriČS. gimirtėš,- draugai ir 
pažystanų. . e^t- ritiošii’džiąi 
kviečiai;:- dalyvauti laidotuvėJ 

'’Se ir suteikti jai paskutipį i?ą^ 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

.. NuĮiudę liękanie,

Y Patarnauja Laidotuvių. Dh 
rektorius S. p.;\Mą?ė.ikn» Tel. 
Yards 113Į8, ; -

,„LEQNAS. PIVORIŪNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu \ 

sąurio 2Q dieną,- 6:30 valandą 
‘ vakare 1936 ni., sulaukęs 56 

metų ąmžiaųą, gimęs Vilniaus 
red«, švericiOriiu ariškr. Tvere
čiaus parap.. Piemenų kaime.

Amerikoj išgyveno 28. metus. 
' Paliko dideliame riūliudihję 2 

; sūnūs, Alfęnsą ir Aįbertą, sven 
geri Joną Gėpi ir jo Šeimyna, 

• pusseserę Adelę Tėlėčierię ir 
daug, giminiu ir draugu, o Lįe- 

, tilyo.i 2 seseris DdmįęeĮę ir.
•* Oria.,
; Kurias pąšaryųtąs • randąsi 
' LaęKąvičiaūs koplyčioj 44 E. 
r 108 St.

Laidotuvės, ivyks penktadie
ni sausio 24 dieną; . 8:30 vąl. 

; ryto .iš koplyčios i Visu šven- 
tų, parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos, pamaldos, už 
vėlidrim' šiėlą, o iš ten bus rių- 
lydėtas i šv. Kązimiero kapines.

Viši a. a. Leono Pivoriūno, 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuęsųdžiąį kviečiami da- 

' Įyvaųti laidotuvėse ir suteikti 
■■ jam paskutini patarriavimą it 

atsisveikinimą; ^tiliųdė lieką,
4 Synus, švogęris, pusseserės 
te giminės;

Patarnauja laįdčMiviU direk
torius JLactiąvicz, Tel. Pullman 

r 1270 ' arba- ėdriai 25i5.
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CICERO Lietuvių Kooperatyvės Valgomų^ Daiktų Krautuvės 
šeri ninku, susirinkimas, Lietuvių. Liitosybės svetainėje/ 
14 St. ir 49’ CL Finansinis/ biznio raportas. Pirm. W. 
Strumilo, rust. J. Baktka?.

..... ...

PARENGIMAI
SAUSIO 23—Referatas, temoje—“Proletariato Diktatūra”, skai

tys “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis, Lietuvių- Au
ditorijoje, mažojoj svetainėj.’ Pradžia 8 'vai, vakare. Įžan- 

-ga 10 centų ypatai. Rengia Lieti Socialistų Sųjungoą ChL 
cagos Centralinę kuopa. ‘ x

SAUSIO 25—Morning Ster A. C. metiniai šokiai ir įteikimas 
Gįty Cbampionship; Baseball trofėjos, Legion Hali,. 3945

• ' W. North Avenue. 8r P. M; 25<y.
SAUSIO 25—SLA. Moterų Kuopa No. 208 Metiniai šokiai 

Hotel Windermere, East, 1642f Ė. 56th strėet, Crystal 
Ballroom. 8:30 P. M. 75c. G. Stephėns Reveiers orkestras

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

SAUSIO 26—SLAv 212 kp. Kenosha, Wis. Stato. Blindą German 
American svetainėje, 17.15-52 St., Kenosha.

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

Sausio 26—Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės metinis paren
gimas, Liuosybės svetainėje. Juokinga komedija “Ame
rika Pirtyje”1, ir dainuos Chicagbs Vyrų Choras, vadovau
jant Kąz. Steponavičiui;

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
; Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. HąL 

sted street, 8 vak vąk. 40 c, Prizai, šokiai.
VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa- 

' . gerbimo. Vakaras, ’SouthmoArvbViešbutyj, Stony Island
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stęphens orkestrą. 

VASARIO 1—Cicero Lietuvių Improvement Kliubo metiniai šo
kiai, Liuosybėšsvetainėje, 14th St. ir 49th Ct., 7:30 vai. 
vak. Geras orkestras, daug laimėjimų. Bilietai—25c.

Vasario 1—Lietuvių. Improvement: Kliubo metini# parengimas, 
LieL Liuosybės svetainėje. Bus. daug, gerų dovanų Ui-

; mėjinipi.
Vasario 8—Optimistų Kliubo niėtiftis prifengiiitas Liet. Litiošy-
: bes; svetainėje.- Tai jaunuolių grupės, kuri visuomet su

geba sutraukti daug žmonių.
VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLEftlA 

RUSTICANA”, Šokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenufc *

VASARIO 15~-Darius-Girėnas,' Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Axįliary)' Valentine Į)ance šokiai; Varsity 
Ballroomy 3450 Archer avenue, 7:30 vak, 35c.

VASARIO 16^-“NAUJIENŲ” METINIS KON
CERTAS, Sbkolą Svetainčj, 2345 South 
Kedzie Avenue*

VASARIO 23—SLA. 139. Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svėtainėj, 158 E. 10? SL 
Šokiai; Pradžia^—5:30; v. v. Įžanga 40c.

VAKARIO 23—Paskaita, “Religija it Mokslas”. Prelegentas 
K. August, Rengia Roselando Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetainėje, 104X3 Michigąn avenue, 1 vali p;p: Įžanga • 
veltui, (žiur. saus. 26 ir kovo 15.)

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuaniap Uniyersity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au? 
ditorijdjj 318& S; Halsted St; Pelnas—įsteigimui stipen
diją fondo. Įžanga 50c.

KOVO 15t—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai/’ Prelegentas H, Jogmina& Darbininkų 
svet., 10418 Michigąn avenue, 1 vak, pp. Įžangą veltui. 
Rengia. Roselando Laisvamanių. Kp. (žiu. 26 ir vas.^ 23,)
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Chicagos Šalčiai 20 Laip
snių Žemiau Zero

' . . y ' 'v—- • ' v

Šaltoji banga žada pasilikti kelioms die
noms; judėjimas, biznis apmiręs 

f ' '

Visai netikėtai ir nelauktai 
Ghicago vakar užklupo smar
kus šalčiai. Dar neišaušus stai
giai iš šiaurvakarių ėmė pusti 
27 mylių vėjas, kuris kaip be
matant nupuldė temperatūrą 
nuo .12 laipsnių virš zero iki 
kelių laipsnių žemiau. Iki pietų 
termometrai nuriedėjo iki 15 
žemiau zero, o į vakarą ir taip 
paraudonavusias chicagiečių 
nosis . ir sustyrusius veidus 
žnaibdė iki 20 laipsnių nudar
dėjęs šaltis.

Kadangi atrodo, jog šaltoji 
banga palaikys Chicago sąto 
lediniuose naguose per kurį lai
ką, tai policija, ugniagesiai ir 
elektros, gaso ir telefonų ben
drovės praneša:

Kad visi yra prisirengę viso
kiems netikėtinufhams; viską 
darys, kad šviesos, šilumos ap
rūpinimas nebūtų nutrauktas, 
kad transportacija veiktų re
guliariai, ir kad piliečių gyvy
bės bus apsaugotos nuo visų 
pavojų.

Gaisras Englewoode
Lyg persitikrinimui ar polici

ja ir ugniagesiai gali tiek pa
daryti kiek žada, tuoj prieš 
piet ir iškilo gaisras trijų aukš
tų name, 5902 S. Halsted st. 
70 žmonių, gyvenančių butuo
se, turėjo bėgti laukan' nuo 
liepsnų ir durnų, kurie apšildė 
visus kambarius.

Trys gaisrininkų komandos 
gesino gaisrą per suvirš valan
dą laiko, nutraukdami Halsted 
gatvės gatvekarių sdlisįekimą.

<ri randasi pirmame namo aukš
le.
Mokyklų vaikai ga’.i pasilikti 

namie
► Judėjimas visą dieną, ir 
miesto centre, ir apielinkių dis- 
triktuose buvo beveik apmiręs. 
WPA darbininkai didžiumoje 
pasiliko namie, nes buvo t neį
manoma dirbti; pašalpos sto- 
čysna grūste susigrūdo tuks
iančiai bedarbių, ieškodami 
prieglaudos ir šilto puodelio ka
vos. Daugelis jų buvo pusiau 
nuogi ir neradę pastoges butų 
neabejojamai sušalę.

Nors mokyklos veikė kaip ir 
paprastai, bet jų viršininkai 
prarieša, kad jei motinos jau
čia, jog per, šalta vaikus išleis
ti laukan, tai jie gali pasilikti 
namie.

t

Dėl oro kai kur neveikė teis
mai ir kitos viešes įstaigos? 
Prie Wabash ir Wacker gat
vių, bediriguodamas trofiką, 
sušalo poličistas.' ''

“Proletariato Dikta
tūros” paskaita 

atidedama

Dėl labai šalto oro,, kuris už
klupo Chicago vakar ir žada 
Užsitęsti kelias dienas, šiam 
vakarui rengiama Dr. P. Gri
gaičio paskaita apie “Proleta
riato Diktatūrą’,' yra atideda
mą. Kaip tik LSS kuopa nų-

Gaisras prasidėjo Conšume^s statys naują datą ir suras vie
Paint Company krąptuvėje, ku? tą; apie tai praneš per spaudą.

MUSŲ SKAITYTOJAI
savos

Raštai skiriami j ši skyrių turi būti adresuojami “Musų Skaitytojams”. 
Būtinai pridėkite Savo vardų ir pavardę.

Tautininkų Nupuo 
limas Doroje

SLA. Pildomosios Tarybos 
nominacijos jau praėjo. Jų da
viniai rodo, kad ypatingai adv. 
F. J. Bagočius, -kurį Vienybė 
ir kiti tautininkų laikraščiai 
bjauriausiu budu puolė — ga
vo daugiausiai balsų net už vi
sus kitus pažangiųjų lietuvių 
sleito kandidatus!

šis faktas parodo, kad SLA. 
nariai rimtai protauja ir Brook- 
lyno melagiams ir šmeižikams, 
susispėtusiems į “Sargybos ko
mitetą” netiki.

Jau nereikia kalbėti apie ki
tų pažiūrų SLA. narius, nes ir 
patys rimtieji tautininkai, ku
rie SLA. gerovės sargyboje vi
są laiką buvo — Tysliavos 
pliaužkalams pritarti negali ir 
priversti šalintis nuo jų. <

Tysliavai nepatinka, kam p. 
Bagočius pavadino Vienybę 
“Filthy Sheet”. Bet tai yra 
teisingas pavadinimas, nes da- 

• bartinėje Vienybėje apart pttr* 
vinimo kitų žmonių, daugiau 
nieko nėra.

Nerasime Amerikoje nei vie
no lietuvio, kuriam , p. Bago
čius butų nežinomas. Jis važL 
nedarnas po visą šalį yra pa
sakęs tūkstančius prakalbų, ku
riomis organizavo lietuvius į 
įvairias draugijas, ragino juos 
prisidėti atstatyti Nepriklauso
mą Lietuvą ir patį SLA. /auklė
jo ir kuopas stiprino.*. ‘

Bet nežiūrint p. Bagočiaus 
nuveiktų darbų ir didelio pa- 
sitarnavimo Amerikos lietu-

viams ir Lietuvai, Tysliava, 
kuris išguitas iš Lietuvos; ku
ris savo gyvenime jokio rim
to darbo lietuvių visuomenei 
nėra atlikęs, drįsta Vienybėje 
niekinti p. Bagočių sakyda
mas:

“O ar žinote, kad labai 
dažnai gražios, žydinčios gė 

• lės vidury slepiasi bjauri kir
mėlė ? Tai ar stebėtina, kad 
dabar SLA. centre — F. J 
Bagočius...”

• Jeigu jau kalbėti apie kir
mėles, tai jų daugiausiai ran
dasi Vienybės pastogėje. Iš tos 
pastogės kirmėlės pakirto San
darą, pakirto Vienybę ir neil
gai trukus jos sunaikins galu
tinai tautininkų gyvybę. .Nega
lima stebėtis, jeigu Vienybės 
Tysliavos kirmėlynu piktinas 
pašaliniai žmonės, jeigu jau to
kie rimti vyrai, visą savo am
žių tautininkų eilėse buvę, jų 
laikraščius redagavę, kaip p. 
Julius Baniulis ir kiti, turi bė
gti iš to Tysliavos kirmelyno. 
Tas kirmėlynas netik sunaiki
no pačius tautininkus, bet jis 
ir? paties SLA. sunaikino $30, 
000! Ar šiandien SLA. nariai 
to kirmelyno gali klausyti ir 
leisti, kad jis ir visą SLA. su 
naikintų? Ne! Mes, SLA. na
riai, to nedasileisime! Mes no
rime, kad musų organizacijai 
Vadovautų gabus, užsitarnavę 
Žmonės, kaip adv. Bagočius ir 
kiti, o ne tokie svieto perėjū
nai ir visuomenei, vieton ge
ro, tik skriaudas pridarę, kaip 
Brooklyno Sargybininkai, susi
spietę j Tysliavos kirmėlyną.

SLA. Narys Tautininkas.
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EDVARDAS VIII KARININKO UNIFORMOJE
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LONDON. — Naujas Anglijos karalius Edvardas VIII, va- 
formaliai užėmęs Anglijos sostą', /kuris pasiliuosavoi kai

ssss

kar
mirė GeorgeV. Naujasis karalius karininko , uniformoj e

BIZNIO ŽINIOS
i . . ' 1 . '■ ■ ..

Didelis Maisto San
delis Universal, 

Grocery Co.
Apie porą metų atgal. pra

dėjo organizuotis Universal 
Grocery Co. Toje ^organizacijos 
iš lietuvių daugįąusĮąi yrą pa
sidarbavęs J. Ručinskas.

Kapitalas šios organizacijos 
yra $30,000.00. Narių jau yrą 
virš 200. Reiškia, kad tai yra 
didelė įstaiga.

ši įstaiga jau turi ir savą 
nuolatinę vietą, ’ adresu 3150 
W. 51 St. (prie Kedzįe Avė.).

Vakar, važiuodamas pro ša
lį, užsukau pasižiūrėti kaip šiai 
naujai įstaigai sekasi. ' Nugi 
žiuriu, kad jau ten tavorų pri
krauta daug. Ofise dirba apie 
dešimtis darbininkų, tarpe jų 
ir J. Bučinskas. Vežimai su
stoję prie sandėlio, kraunasi 
tavorus ir vežasi į savo krau
tuves. Reiškia pradžia jau yra 
gera. . .

Reikia dar pridėti, kad iki 
šiol oficialiai dar nėra pradė
tas biznis: Vienok nariai žino
dami, kad jų sandėly j jau rau 
dasi tavčrų, važiuoja ir per
kasi,( kas jiems reikalinga.

Prie šios biznio įstaigos jau 
yra prisidėjušių ir lietuvių pu
sėtinai didelis skaičius. Reikia 
manyti, kad po oficialio atida
rymo šio sandėlio, dar daugiau 
lietuvių prisidės.
r šiai naujai biznio įstaigai 
linkėtina pasisekimo.

— Biznio Reporteris.

Procesiniai Taksai Grą
žinami Skerdykloms, 
■Etc.

Du Chicagos federaliai tei
sėjai užvakar įsakė gražinti 
skerdykloms, keliems malū
nams ir vienai tabako bendro
vei $12,000,000 procesinių tak
sų, kurie buvo iškolektuoti 
AĄA įstatymui tebeveikiant, 
(Iš maisto produktų bendro
vių taksai buvo renkami, kad 
apmokėti ūkininkams premi
jas už mažinimą gamybos).

Swifto bendrovė atgauna 
$8,914,281.

T. M. Sinclair, and Co., 
(Wilson and Co., bendrovės 
šaka) — $1,071,241.

AVilson and Co. - 
sas —- $528,959.

Roberts and Oake, 
$418,324. r

of Kan

ine.

Agar Packing Co. and Pro- 
visioris, Čorp. $307,108.

Standard ĮMillįng Co. — 
$2,181,351. Ay*F

Corn ijProductŠ Refining Co. 
— $663,165.

Borden Mills — $135,000.
. Mažesnes sumas mokesčių 

atgauna Arnipųj’ and Co., of 
New Jersey, ,Qręya Tobacco 
Co. ir Washburn Crosby ben
drovės šaka .

Groserninkai bandys at 
gauti dalį Pro
centinių 
Taksų

Begulįariniame mėnesinia 
rite įpitinge Fooęl and Grocery 
Chain Stores of (America, Chi- 
cagoje, nūtarė lieti pastangas 
atgauti iš skerdyklų ir kitų 
bendrovių savo dalį pracesinių 
taksų; kuriuos teismai, sugra
žino toms bendrovėms.

♦ ' ' •

Sears, Roebuck and Co., 
pelniusi $20 
milionų

Sears, Roebuck ; and Co., 
neoficialėmis, žiniomis 1935 
metais padarė, $20,000,000 gry
no pelno, arba po $4.15 ant 
Šero. Užperėitąis metais pel
nas sekė penįiblįką milionų.

Traukia Teisinau Cent
ral Republic Banko 
Šėrininkus?

Šiandien prieš federalį tei
sėją , Wilkerson prasidės na
grinėjimas Bylus, kurią Fede- 
ralė Reconstruction Finance 
Corporation užyede prieš bu
vusio Central Republic Trust 
Co'mpany šėrįhinkits. RFC no
ri iškolektuoti iš jų $14,000,000 
neatmokėtos skolos.

Ši byla išsivystė iš $90,000,- 
000 paskolos, Jkbrią buvęs to 
banko prezidentas, Charles 
Dayves, pasiėmė iš RFC, kai jo 
bankas atsirado s triiibeliuose.

Central Rep^ic Bankas yra 
likviduotas ir jcį biznį perėmė 
naujai ‘ suorganizuotas City 
National Bank; į
Pasirašė Apdraudos 
Agentų-Brokerių . 
įstatymą

Gįibernatoriūs: Hornęr šio
mis dienomis pasiraŠ fnaujai 
priimtą įstatymą, liečiantį ap
draudos agentus ir brokerius, 
(Agent’s and Brokers* Quali- 
fication Bill). i

įstatymas numato tam tik-

■?> s
A

rus reikalavimus, kuriuos tu
ri išpildyti aplikuotai i ap- 
draudos agentus ar brokerius; 
taipgi nustato procedūrą, ku
rią valstijos apdraudos de
partamentas turi K sekti, pirm 
negu gali atimti, ar atsisakyti 
atnaujinti laisniiis.

Nauj’i Morgičiaj
Standard ,rėderal Sairingsi 

ant Loan A.ssh John Krawr 
newicziui,;$4,700, 6%. Howard 
Marta, $3,000, 6%.

John B. Brenza - 
Cecchi, $11,500, 6f/c.

IŠ “BIRUTĖS” *

Alfredo

North Sidėj Atgijo 
“Bijūnėlio” Draugija
Vaikai 
dainavimo

šeštadieniais mokosi 
ir lietuvių kalbos

NORTH SIDE. — Praėjusį 
nprthsidiečių tarpe 

vėl stojo į darbą vaikučių drau
gijėlė-“Bijūnėlis”. Kaip antrą 
valandą po pietų susirinkę Al
mina Simons svetainėj, 1640 N. 
Hancock st. nariai pradėjo pa
mokas po dviejų metų “vaka- 
C1JOS .

Mokindsi lietuvių kalbos-ra- 
šybos ir dainuoti. Mokytojais 
yra: kalbos, Antanas Vaivada; 
ir dainavimo, Valerija čepukai- 
tė. Vaikučiai pasirodė labai sa 
vo mokytojais patenkinti ir 
prisižadėjo neapleisti nei vie
nos pamokos., 

i ■

Tėvai, atsiveskite vaikus prie 
“Bijūnėlio!”

Tėvai, kurie turi priaugančio 
jaunimo nuo 5 iki 16 metų am
žiaus yra kviečiami atvesti prie 
“Bijūnėlio”, kiekvieną šešta* 
dienį nuo 2 iki 4 vai. po. pie
tų, o tikrai naudingai suvar
tos tas valandas jaunuolių to
bulinimui.

Birutės choro pamokos įvyks 
šį vakarą, .Sandaros svet., 814 
W. 33rd St.

Birutiečiai turi daug darbo. 
Vasario 16 d. Choras yra pa
kviestas dalyvauti Naujienų 
metiniame koncerte. Be abejo, 
Birutė turės gerai išpildyti sa
vo dalį porgramo.

Sekantis ^Birutės didelis už
davinys tai prirengti nauj į pro
gramą busiančiam koncertui, 
kuris įvyks Lietuvių Auditori
joj kovo 8 d. Jame dalyvaus 
operos 'dainininke, Barbara 
Dar lys.'

Naujos daines, kurias parve
žė iš Lietuvos Vanda Byanskas, 
gražiai skamba ir muziką la
bai įvairi. Užtai visus Birutie- 
čius Jonas Byanskas kviečia į 
darbą. —Busiu.

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiaūsis 

pasiripkimas pas lietuvi.
Monarch Wine &

■ Liųuor Store
, JAHN GAUBAS, Sav. 

3529 So. Halsted Street

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

Melrose Parke Naujienas 
galite gauti pas fotografą 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Broadway, Melrose Park, 
111.

A.

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
' Pristatom i namus ir groserj.

Pašaukit.

Tėvas

“ORO KARALIUS”

Col. Edgar Gorrell
CHICAGO. — Col. Edgar 

Gorrell, buvęs Stutz Motor Co. 
prezidentas, kurį oro linijos 
pasiskyrė sau už “karalių” — 
linijų koordinatorių ir tvarky
toju, kad aliminuoti bereikalin
gą konkurenciją,i etc.

'į ' J ; ______________

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. vak.

DR. C A R R
DENTISTAS

Nupigintos kainos ant visokio Plate 
dąrbo. Platas pataisau i tris valandas 

f 856 WEST 63rd ST., 
■' . Tel. Normai 6100.

Antros lubos priešais Wiebold 
___________ :____ _______________ į

Crane Coal Co.
5332 S. Lonjr Avė 

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau S7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

*i laj

♦r*'

CLASSIFIED ADS
*........................... I II

. COAL
H1GH GĖĄDE NORTHERN 

' ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

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

Direct from the Mine. — 2 ton 
minimum, '

Call Day or Night *
KEDZIE 3882.

—0—

AUGšTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 
x Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run .................. '......-...... $5.75
Lump, Egg ar Nut —.......   6.00
Screenings .....................-......... 4.75

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

Tel. KEDZIE 3882.

Financial 
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mų ir 2-rų morgičių visose 
apielinkėse (ir perkam) nuo $100 
iki kelių tūkstančių. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamenta.

J. NAMON & GOMPANY 
675Š S. Western Avė.

Tel. Grovehill 1038

Furniture & Fixti?res 
Rakandai-įtaisai

JŠPARDUODAMF BARU FIKČE 
HTTS. visOkio didžio su Coi) Bak^ais 
r sinkom Tainri što»-« fikčerius dėl 

bile kurio biznio iska'innt svarstvk- 
les. reeisterius ir ice beksus. Cash 
arba 
-nūs Miriii iicku puKMir nuur..

9 E. SOSTHEIM & SONS

M

ant išmokėjimo. Pamatykite 
oirm negu pirksit* kitur. v

ŠTORF FTTHJREB
S StatP CALumt 52*0

CHAS. BENDER CO. 6Č8-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setų 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalu. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais' išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jusu fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells' St. Superior 2361.

P.CONRADI 
STUDTO ; 

120 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

gražiau, moderni! 
Iriau įrengta.

FOX DE LUXE
Alus—5 centai. Degtinė—10 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern
JAHN GRIBAS ,Sav.

§318 Sp. Halsted St

centu

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio PatarnaviĮnąs_____
Namu savininku atydai 

Musų biuras suteiks patarimus namu
savininkams reikale nesusipratimu s* 
rendauninkais. Mc.ža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt< 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu« 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu 

50 met
virš

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

/ I •

Local and Lonsr Distance 
Furniture and Piano Movint?

3406 S. Halsted, Street 
Phono Yards 8408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co
3750 Wallace Street

x Tel. Ęoulevard 0250

F DON’T 
NEQLECT ’ 
;A<C0LDi1

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VJEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo-

r

'r' MK

Partners Wanted 
Pasininkų Reikia

PAIEšKAU partnerio i senai iš
dirbta vyriškų drabužių Gent Furn. 
bizni. Reikia įnešti tarp $3500 iki 
$4000. Partneriai galės imti $.50 
i savaitę drowing account. Patyrimo 
Šikme biznį, nerą reikalinga.' Biznis 
gyvuoja - per» 28 metus, seniausioj 
Lietuviu kolonijoj. Atsišaukite tuO- 
jaus laišku 1739 S. Halsted St. 
Bok'387.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

—0—-

PARDAVĖJAI, komisas ir eina* 
moji saskaita. jeigu bus tinkami. 
Atsišaukit. Roseland Tobacco Liųuor 
Co., 11418 Michigan Avė.

KAMBARYS ant rendos vienam 
arba dviem vaikinam su vabriu. Pa
šaukit Lafayette 2952.

Business Chances

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

—0—

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

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

2109 So. Halsted St.f •

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

3106 So. Halsted St.

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

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 $4,460. 
Pilna kaina tiktai $15,000. Tiktai 
keletą metų atgal buvo vertas 
$45,000. Nusipirkit šį narna dėl 
jplaukų ir uždarbio ., Del pilnų in
formacijų telefonuokit. atsilankykit 
arba rašykit,/

FRED’K H. BARTLETT & CO. 
83 W. AVashington St.

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

PROGA — 2 flatų muro namas 
Marquette Parke mainysim ant bile 
ko. 4559 So. Paulina St* Yards0145.

.■ 'J




