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Ethiopai Neigia Italų 
Laimėjimus

PAŠARVOTAS KARALIUS JURGIS V 
.. ..... .. - -i _

Londone dabar eina 
nuolatiniai pasi

tarimai

Ethiopijos karalius 
nuginčija italų 

laimėjimus

Iii >'■ l(l!" ''

Italai paėmė Wada- 
ra, pietinėje Ethio

pijoje

Karalius sako* kad jokių, dide 
lių laimėjimų italai nėra ap- 
laikę* kitur gi ethiopai pasi
traukę tik strateginiais su* 
metimais

abejuose

Italijos 
laimėj i

DESdYE, Ethiopijoj, sausio 
20.—Ethiopijos karalius Haile 
Selassie suteikė spaudai ilgą 
pareiškimą, kuriame jis griež* 
tai nuginčija italų skelbiamus 
didelius laimėjimus 
Ethiopijos frontuose.

Karalius įtaria, kad 
diktatorius apie tuos
mus skelbia vien tik tikslu pa- 
kelti savo žmonių ūpą, nes ita
lai jau buvę nusiminę delei 
pasitraukimų šiaurinėje ir pie
tinėje Ethiopijoje.

Ethiopijos armija pietuose, 
sako karalius, nebuvo sumušta. 
Bet ji pasitraukė iš Dolo apie- 
linkės lygumų į kalnus į šiaurę 
nuo Neghelli, nes čia italai ne
gali naudoti savo tankų, o ir 
kalnai yrą paranlu^na yieįa et
hiopų partizaniškam. kariavi
mo (budu i.

Etliiopų atakose į šiaurvaka
rius nuo Makale abi pusės ap- 
laikė didelių nuostolių, bet ita
lai vistiek buvo priversti pasi
traukti iš savo tranšėjų, kurias 
užėmė ethiopai.

Pietiniame fronte gi mūšių 
• nebuvo,, nes ethiopai visur iš 

kalno pasitraukė ir italai bom
bardavo tik beginklius valstie
čius ir jų kaimus.

Karalius pripažysta, kad et- 
hiopams yra sunku kariauti su 
geriau ginkluotais italais , ypač 
su jų tankais ir lėktuvais, bet 
jie jau išmoko saugotis lėktu
vų, o tankai gi negali veikti 
kalnuose.

Ūpas ethiopų esąs geras. Dau
giausia nukentėjo tik begink
liai žmonės* ypač italų oku- 
puotuose kraštuose, kur italai 
stengiasi gyventojus išžudyti.

Oficiaiis ethiopų pranešimas 
kaltina, kad italai degina su
imtus sužeistus ethiopus, taip
jau italų lėktuvai leidžia de
ginančias dujas.

MOGADISCIO, Italijos Samo- 
li, s. 29. — Italai paėmė Wada- 
ra, pietiniame fronte, kur et
hiopai tarėsi smarkiai laikytis 
50 ,ethiopų liko užmušta mušyj

Italai veržėsi ir toliau j prie 
k j, palei Anglijos Kenya sieną, 
kad ateityje ^ethiopai * negalėtų 
per tą šalį gauti ginklus.
Italai ruošiasi labai ilgam karui • * ■*

\ TAKKAZE FRONTE.— Ap
žiurėjus italų- pozicijas palei 
Takkaze upę, kur nesenai bu 
vo smarkių mūšių, darosi aišku, 
kad italaį yra stipriai įsitvir 
tinę ir ruošiasi šioj linijoj lai
kytis iki ateinantį rudenį užsi
baigs lietingasis sezonas.

Italai kiek toliau nuo savo 
pozicijų, neatsitraukia. Matyt, 
jie ir nesiruošia šiuo laiku to
liau veržtis, išėmus siuntinėji
mą patrolių, bet yra pasiryžę 
laikyti ką jau yra užkariavę. .

Kaip matyt, italai yra pasb 
ryžę kariauti kad ir keletą me
tų, bet vistiek pamaži Ethio’ 
piją užkariauti. , <

Dabar italai Ethiopijos fron
tuose turi apie 30.0,000 karei 
vių. Bet kbvo , mėn. užeis liė> 
tingasis Sezonas, kuris tolimes
nį karą padarys visai negali
mą.

•Dar vienas republi 
konų kandidatas 

į prezidentus

Riaušės Egypte;
50 studentų 

sužeista

TOPEKA, Kas., 29. —šian
die dideliame bankiete foripa- 
liai tapo iškelta -dar vieno re- 
publikono .kandidatūra į prezi
dentus. Tai Kansas gubernato
riaus Alf. M. Landon. Jo var
das jau senai buvo minimas, 
bet jis pats ikišiol apie savo 
kanditaurą nebuvo pasisakęs.

Tuo budu republikonai tu‘ri 
jau tris kandidatas—senatorių 
Borah, gub. Ęandon ir chica- 
gietį Knox.

Demokratai turi du kandida
tus—prezidentą Rooseveltą ir 
Ga. gubernatorių Talmagde, 
didelį Naujosios ‘ Dalybos prie
šininką, l&ris nors ir kalba^pie 
gerbimą f teismų ir įstatymų, 
nesidrovėjo, kada gręsė nepa- 
luankųs teismo nuosprendžiai, 
paskelbti visoje valstijoje karo 
stovį ir vien pagelba milicijos 
valdyti valstiją. <

CAIRv>, s. 29.*— Daugiau 
kaip 50 studentų ir penki poli- 
cistai liko sužeisti laike riaušių 
Sheiks kolegijoj. y

Cook kauntė savys 
toriai tvarkys senat 

vės pensijas

Q
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Apsiniaukę, gal biskį šalčiau, 
bet didelių šalčių nebus.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 13°.

SPRINGFIELD, III., s. 29.— 
Valstijos senatas šiandie 34 
balsais priėmė pataisą, kuri 
suteikia Cook kauntei galią sa- 
vystoviai tvarkyti senatvės pen
sijas.

Atstovų butas dar nespėjo 
patvirt i i *Ji pataisos.

3 vaikai žuvo gaisre

FORT FRANCES, Orit 
nadoj, s. 28. — Trys vaikai 
žuvo gaisre, kurįs sunaikino jų

Ka-

čiavosi kitur,

LONDONAS, s. 29. — Ka
dangi iš priežasties karaliaus 
Jurgio V laidotuvių j Londoną 
suvažiavo visokių karalių ir vi
sų šalių atstovai, tai dabar, lai
dotuvėms užsibaigus, prasidėjo 
su tais atstovais nuolatinės de- 
rybos.

Užsienio reikalų ministeris 
Eden neturi laiko nė atsikvėp
ti. Jis baigęs pasitarimą su 
vienos šalies atstovais, tuoi 
pradeda pasitarimą su kitos ša
lies atstovais, 
teko tartis su

Angliakasiai reika 
lauja 30 vai. darbo 

savaitės
Taipjau reikalauja pažaboti 
. augščiausjjį teismą ir dau

gelio kitų reformų

Jam šiandie 
Rumunijos i** 

Belgijos karalius, Francijos 
užsienio reikalų ministeriu Flan- 

(din ir daugeliu kitų.
Naujasis karalius Edvardas 

(VIII irgi neatsilieka. Jis iš ry 
i to tarėsi su Eden ,o paskui pri
rėmė pas save atskirai Austri
jos kanclerį princą von Star- 
' hemberg, Vokietijos užsienio 
ministerį baroną von Neurath, 

LONjdOinaS.—Karaliaus Jurgio V liekanos ir garbės sargyba Westminster Hali rūmuose Lon- 0 včliau ir Rusijos užsienio 
done. y Foto persiųstas Amerikon per radio. - '' - ; reikalų komisarą Litvinovą.

—............. Apie karalius su jais tarė
už ižjrplhoii- si’žinoma’ nSra skelbiama- sp® ižai Ucto UA logCIUvJl jama, kad ir naujasis karaliusTik apie liepos 1 d. Iš teismo-į Amerkos 

pradės dalinti kerei 
viams bonus

teatrą
<—7 J C*L.LkCĄ>) lYClVl Al Aid VI J lYcVA CA1A VIA

mą kasyklos tebe- i tęsia senąją politiką— stiprin

WASHINGTON, s. 29. —Pre
zidentas Rooseveltas presos kon 
ferencįjoje pareiškė, kad sąry
šy su atmokėjimu ex-kareiviams 
bonusų•j' bdhais* \p*a tiek . daug 
darbo, kad vargiai bus galimh 
spėti . pradėti dalinti bonus 
prieš liepos 1 d., nors kongre
są ir yra nutaręs, kad bonų at
mokė j imas turi prasidėti nuo 
birželio 15 d. Bonų dalinimas 
užsitęs gal apie porą mėnesių

Prezidentas prisipažino, kad 
valdžia svarsto apįe pakėlimą 
taksų, kad sukelti pinigus ex* 
kareivių bonų atmokė j imui, bei 
nuosperndis dar nėra padary 
tas. , > '

Daugelis ex-kareivių, kurie 
dabar ima bedarbių pašęlpas, a* 
dirba prie pašelpų darbų, tų 
pašelpų ir darbų neteks, nes 
jie gavę bonus nebegalės skai
tytis suskurdusiais, reikalin 
gaiš pašelpos žmonėmis. Tas 
kiek sumažins bedarbių šelpimo 
išlaidas.

Gal užves bylą teismuose

Patirta,, kad American Vete- 
rans’ Assn., kuri priešinosi bo
nusų atmokėj imui, svarsto apie 
užvedimą teismuose bylos dėl 
konstitucionališkumo kongreso 
nutarimo atmokėti pilųą sumą 
bonusų dabar, kurie pribręsta 
tik 1945 m. Jei tik bus raš
tas pagrindas, tai teismo pa 
gelba bus stengiamąsi tą bonų 
atmokėjimą sustabdyti, išimant 
prieš atmokėjimą teismo iri-' 
junetioną.

NEW YORK, s. 29. — Arlette 
► Stovisky, žipona garsaus Fram 
ei jos aferistp, kuri tik šiomis 
dienomis pašiliųosavo iš teismo 
dėl savo vyro aferų, vakar at
vyko į Jungi. Valstijas, kur ji 
vaidins kabaretuose ir teatruos. 
Ji iki teismo išsėdėjo kalėjime 
16 mėn., o jos vyras nusišovė, 
išėjus aikštėn jo milioninėms 
aferoms.

Graikijos kabinetas 
rezignavo

ATHENAI, s. 29.-— Libera 
lams laimėjus pereito sekma
dienio rinkimouse, šiandie re 
zignavo kabinetas. Karalius 
Jurgis pradės tartis su partijų 
vadais apie sudarymą naujo ka
bineto.

“Sėdėjimo” streikas
KadanAKRON, O., s. 29.

gi Firestone Tire and Rubber 
Co. pašalino iš darbo vieną dar 
bininkų ? atstovą ir organizato
rių, tai kiti darbininkai paskel
bė “sėdėjimo” streiką. Visi j it 
atėjo į darbą ir užėmė savo 
vietas prie mašinų, fyet nė vie
nas darbininkų nedirba. Tokis 
streikas tęsiasi jau antrą die*-

Kompanija jau pradėjo dery
bas su unijos ątstovais apie iš
lyginimą nesusipratimų.

Sunkiai serga buvęs senatorius 
Magnus Johnson

ST. PAUL, Minn., s. 28. - 
Magnus Johnson, iš Kimball, 
buvęs Farmer -Labor senatorius 
iš Minnesota, sunkiai susirgo 
plaučių uždegimu. Jis; yra kri
tiškame stovyje vietos ligorir 
nėj. /

MALVERN, Pa., s. 28. —Du 
vaikai žuvo gaisre, kurie sunai’ 
kino Rush Memorial ligoninę dėl 
džiovininkų. Bet slaugėms pa
sisekė išgelbėti 17 kitų vaikų.

PORT AU PRINCE, Haiti, s. 
29.— laivas, kuris buvo nusken-

SANTA BARBARA, CaL, 28. 
—čia nuo širdies Įigos pasimirė 
Scott S. Bone, 75 m., senas 
laikraštininkas ir buvęs Alas 
kos gubernatorius.

GARY, Ind., s. 27. — Kažko 
įdukusi karvė jo paties kieme 
subadė ir užmušė Edward Tra- 
eger iš Hobart, brolį Chicagds 
demokratų vado John Traeger.

PITTSBURGH, Pa., s. 27.- 
Po 3 dienų derybų liko sutai
kintas 5,000 stiklo darbininkų 
streikas, kuris tęsėsi tris sa
vaites. į

ti Anglijos užsienio reikalų po
litiką.

Kabinetas šiandie irgi laikė 
susirinkimą pasitarimui apiū 
sustiprinimą šalies apsigink- 
_____  Kabineto nutarimai hė

JOHNSTON CITY, III., s. 29
—Atkakli ir neatiaidi kova už <5UBlzlpX
išgelbėjimą Old Ben įkasyk- javimo.

los, /.kurią pradėjo, /užlieti žinomi/bet spėjama, kad 1)UB
yandtjo iš užlietų iš gre
timų • apleistų fkąsyklų, tebesi 
tęsia. i

Nors buvo padarytos cemen 
tinės užtvaros, sutvirtinimui sie
nos, per kurią sunkiasi vanduo, 
bet vanduo pradėjo sunktis ii 
per cementines - užtvaras. Ne
galint kitaip vandens sustabdy
ti, pradėta ji pumpuoti iš ka
syklos. v Pumpavimas davė ge
rų pasakų. Bet štai pumpavimo 
darbą teko kelioms valandoms 
nutraukti ir kasykloj vanduo 
tuoj aus pakilo 3 colius. Dabai 
tapo pagręžta skylė iki tai vie
tai, kur Vanduo sunkiasi ir sky
lę sienoj bandoma užlopyti lei 
džiant molio dėžes. Kiek iš to 
bus naudos, tik ateitis paro
dys.

Delei užliejimo nedirba ir ki
ta gretima kasykla, Franco, ku 
ri irgi liks užlieta, jei bus už
lieta Old Ęen kasykla. Apie 
1,000 angliakasių neteko darbo, 
ir paties miestelio likimas pri
klauso nuo to, kaip pasiseks 
nugalėti vandenį kasykloj.

__ .i.,..:,.. . /

WASHINGTON, s. 29.—Bali- 
ing lauke nusileidžiant susidau
žė armijos lėktuvas ir du ar-
mijos lakūnai liko užmušti

Padavė senatui 
svarstyti naują 

AAA bilių
WASHINGTON, s. 29.— Se

nato agrikultūros komitetas pa
tvirtino ir senatui padavė svars
tyti pataisytą administracijos 
ūkių bilių, kuris siekiasį pa
stoti žemės, alinimą ir kontro
liuoti ūkių produkciją.

šis bilius pasiūlytas Vieton 
teismo panaikintojo ĄAA akto. 
Republikonai, kurie bendo prie
šintis ir šiam biliui, vėl pra 
deda šaukti, kad irz šis naujas 
bilius nesąs “konstitucinis’1.

\VASHINGTON, s. 27. —At
stovų butą užsienio reikalų ko
mitetas patvirtino administraci
jos siūlomą pastovaus neutrali
teto bilių. ■

' V " ■ \ 1 .

S’AIRO, Egyptas, s. 29. — 
Virš 50 studentų ir 5 policis- 

tai liko sužeisti studentų riau-
šėse

bandoma užtraukti, $1,000,000* 
000 paskolą padidinimui Ang
lijos apsiginklavimo, nes gink 
luojasi ir visos kitos valstybės. 
Biudžetas bus paduotas parlia- 
mentui ateinantį antradienį.

WASHINGTON, sausio 29.— 
Angliakasių unijos, stipriausios 
uftijos visoje šalyje, konvencija 
priėmė visą eilę reikalavimų, jų 
tarpe įstatymais įvedimo viso
se pramonėse 30 vai. darbo sa
vaitės, pažabojimo augščiausio 
jo teismo ir daugelio kitų re* 
formų.

Konvencija vienbalsiai, 1,716 
balsų, priėmė viršininkų ra
portą, kuriame tarp kitų yra 
Šie reikalavimai:

Tęsimas kovos už išlaikymą 
Guffey anglių pramonės kon 
troles biliatis.

Kova už išlaikymą Wagnp 
cio darbo santykių akto.

Pravedimas 30 vai. darbo sa- 
aitės biliaus.
Suvaržymas augščiausio  j o

teismo galių, kad jis negalėtų 
kongreso priimtus. įstatymus 
skelbti nekonstituciniais.

Rėmimas nedarbo apdraudos 
ir senatvės pensijų įstatymda- 
vystės.

Reikalauti, kad valdžia vy 
kintų pigių namų statybos pro
gramą.

Ginti konstitucines laisvės 
žodjįio ir spaudos teises.

Konvencija taipjau pasmerkė
’ nugŠčiausjjį teismą už panaiki*

Nacių pakvaišimas: 
jiems ir mokslas pa 

virto žydišku
BEV/ YNAS, s. 29. — Paties 

Hitlerin organas Voelkischei 
Beobachter,/ šiandie puolė prof. 
Einšteino teoriją apie reliaty
vumą kaipo žydišką ir todėl 
nepamatuotą. Nacių organas 
kartu kvietė jaunąją “naujo 
sios” Vokietijos gentkartę iš
vystyti tikrai “vokišką” 
jonišką” fizikos mokslą, 
“žydiškos fizikos”, kuri 
navusi Vokietijos mintį 
moj praeity.

ir ari- 
vieton 
domi

nėto! i-

nimą NRA.

Nuodingomis dujo
mis puola strei- 

kierius
PEKIN, III., s. 29. — 75 pi- 

kietuotojai, kurie laikė apsupę 
American Distilling Go. dirbtu
vę, liko išblaškyti ašarinių du
jų bombomis.

Puolime dalyvavo šerifo de 
putai, policija ir kompanijos 
mušeikos.

Darbininkai streikuoja, reikir 
laudami pripažinimo unijos. Bet 
kompanija atsisako taikintis ir 
bandė pradėti operuoti dirbtu
vę su streiklaužių pagelba. Te- 
čiaus piektuotojai sutrukdė. 
Dabar pikietuotojus išblaškius 
kompanija vėl bandys atidaryti 
dirbtuvę ir kviestis streiklau
žius.

Nusišovė prezidento dėdė

EL PASO, Tex., s. 28.—Paui

MEXIČO CITY, s. 29.—Laik- 
rąščių pranešimais, 8 žmonės 
liko užmušti ginkluotame susi- 

R. Forbes, 75 m., prezidento rėmime prie Emiliano Zapato
Roosevelto dėdė nušautas. Ko
roneris mano, kad jis pats nu
sižudė.

Forbes žmona, kuri, manoma, 
šiuo Jaiku randasi Paryžiuje, 
yra sesuo prezidento Roosevel 
to motinos.

miesto, Tabasco valstijoj.

NEW YORK, s. 24. — Va
kar pasimirė negras 
Blackwell, kuris sakosi 
118 metų amžiaus. Jis 
vergijoj

Jounes 
buvęs 
gimęs

Naujienų Radio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ANTRADIENĮ, KETVIRTADIENĮ 
ir ŠEŠTADIENĮ

kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties
1080 Kilocycle^ (5000 Watts Pajėgos).

Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J» J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.
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ADVOKATAI

APSISAUGOKI!Jonas Jarus.

Kitur

labai

arnaųtoj as

3407

si r saule- KAWgRAN3 VAFLIAI

L aido t u vių Direktoriai

KITATAUČIAI
neuz

admi

4092 Archer Avenue

Phone Boulevard 4189

kuris 
švelnus

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

vyriausia 
sveikata, 
ir gydė •

beveik 
rengia

Parodoj reikalais ru 
ne tik miesto adminis 

bet ir stambieji biz

metu 
ieminių 
^tikrai

istorijoje. Ir tai labai keistas 
dalykas, kad visai menko mok
slo vyrukas per metus gali gau
ti kelis kartus didesnę algą ne- 
kaip J. V. prezidentas.

tvarkoje. Bet 
Už dolerį galima

prezidentui
slaptos! —
tuoti j lėgislaturą
mažins darbus. —
škos-..-
Hazel
draugijos reikalų

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
::__

Phone MIDWAY 2880;
LIETUVIAI

Gydytojai ir Dentistai

lietuviams yra
Nevienam su 

Kai ku-

Šiomis dienomis mirė Dr,

tankiausia 
mais-

šiomis dienomis miesto au
ditorijoje kalbėjo John L. Lew- 
is, angliakasių unijos preziden 
tas. Jis plačiai nušvietė darbi
ninkų reikalus, ypatingai uni 
jų reikšmę, žmonių jo pasi 
klausyti susirinko apie 3,000.

nereikalinga politika

“Minkštas Maistas”
randasi ALL-BRAN 

veikmėj.

Jpkiu budu 
vii ten va-

Nesuprantu, kokiais sumeti
mais p. sekretorius man pri
kiša tai, ko aš- išsakiau, o pas
kui bara! Kaip sau norite, o 
juk tai nėra gražų.

Juokingiausias dalykas yra 
tas, kad

Taip, pamatyti to 
kurio

Prieš kiek laiko nežinia kur 
dingo Charles Sahley, “komų 
cukraus karalius”. Jo staigus 
pražuvimas buvo sukėlęs viso
kiausių kalbų. Vieni spėjo, kad 
jis patekęs žmogvagiams į ran
kas; kiti sakė, kad j j nudėj ę 
gengsteriai. \

Tačiau ir vieni ir kiti buvo 
klaidingi. Pasirodė, kad Char
les šildosi Texas saulėje ir į 
Clevelandą kol kas dar nema
no grįžti. Sako, kad jam ir ten 
gerai. Nors Clevelande ir šal
tas oras, bet jam buvo pasi
darę “karšta”, kai policija pra
dėjo visus butlegerius gaudy
ti. Patekti į butlegerių kom
panijų jis bent šiuo tarpu4 ne
norėjo... \

jis gali tiek pinigų, kiek 
kiek

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

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

Tel. Seeley 7330
Narna telefoną* Brnnawick 05*7

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

New Yorko Yankees kitiems 
metams nori gauti Clevelando 
bolininką Joe Vosmik. Pasiū
lo jam $250,000 per metus.

Tai didžiausiai pasiulytnas

Kai vietos laikraščiai prane
šė, kad mirė Anglijos karaliuj 
Jurgis, tai meras miesto rotu
šėje paskelbė gedulos valandą. 
Kalbėjo jis per radio ir įver 
tino karaliaus darbus. Girdi, 
karalius buvęs labai draugiš
kas Jungtinėms Valstijoms. 
Karaliaus mirties proga jis pa
reiškė užuojautą Anglijos, žmo
nėms.

Kiek čia to sąjūdžio! O juk 
to karaliaus nuopelnai nekaž- 
kiek jau dideli.

UŽKIETĖJIMO* 
PAVOJAUS

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Praškevičius ; prikiša 
kad esą aš sakęs, jog

Sausio 19 d. Lietuvių Svetai
nėje įvyko puikus parengimas. 
Dalyvavo geriausi vietos artis
tai ir dainininkai. Be to, buvo 
ir gfcras Aponaičio orkestras. 
Vakarą rengė Lietuvių Vaizbos 
Butas, kuris duoda lietuvių ra
dio programas. Pelnas irgi bu
vo skiriamas toms programoms 
palaikyti. Publikos susirinko 
pilna svetainė.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

.Clevelando miesto viduryje 
yra aikštė (square), į kurią 
iš viso miesto dalių sueina gat- 
vekariai. Aišku, kad toje aik
štėje susirenka labai daug žmo
nių. Jie čia susirenka gatveka- 
rių laukti. Vasaros mettf vis
kas tvarkoje, bet žiemą —- tai 
tikras vargas. Atvirame ore 
laukti gatvekarip nėra jokio 
malonumo. Seniau dar kur-ne- 
kur buvo budelių, kuriose žmo 
nes galėjo pasislėpti. Dabar tos 
budelės tiek susmuko, jog pa
vojinga i jas ir eiti. Jų sutvar 
kymn niekas nesirūpina. Mat, 
miesto ponai automobiliais va
žinėjasi, tad jie visai nepaiso, 
kad paprastiems piliečiams 
tenka tiek daug nemalonumų 
turėti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

, Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai f 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Aventre Phones, Yards 1741-1742

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA! Renublic 9723

šiomis dienomis Cuyahoga 
apskrityje buvo išduota 52,000 
laisnių šunims. Apskaičiuoja
ma, kad iki sausio pabaigos 
dar tų laisnių bus išimta apie 
dvylika tūkstančių. Kiekvienas 
leidimas (laisnis) atsieina nuo 
dolerio iki trijų.

Vadinasi, apskritys surenka 
nemažai pinigų vien tik iš šu
nų, kuriais rūpintis valdinin
kams visai nereikia.

J. LI ULEVIČIŲ S
Phone Lafayette 3572

Komų cukraus karalius” 
Kitas lietuvis rengiasi kandida- 

—• WPA administracija 
L. Piliečių klubo vakaru- 

Valgomų daiktų paroda. — Mirė Dr. 
Krumhar. —■ Dėl Dr. V. Kudirkos

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street r Phonė Monroe 8877

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
n’jK) 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

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

S. C. LACHAVięZ 
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

šių aptverta aukšta tvora. Tad, 
kaip yra sakoma, “zuikiu” 
lenktynių pamatyti negalima. 
Reikia tad eiti į vidų ir siimo? 
keti vieną dolerį už ' bilietą. 
Jeigu to dolerio pakaktų, tai 
butų viskas 
taip nėra.
pamatyti tik kaip arkliai be 
gą. O jei kas nori “betinti” 
kad vienas ar kitas arklys iš 
bėgs, tai jo reikalas. Ir “be 
tinti 
nori arba, foažniausiai, 
turi. , '

Aplamai imant, manau, kad 
nuo t pagundos “betinti” susi
laiko kokie trys ar keturi nuo^ 
šimčiai visų susirinkusių. Vi
si kiti bando savo giliukL

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti 

7 iki 8 vai. Nedel nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

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

Girdi, labai lengva tą vietą 
surasti, atsakė
Sekite automobilius, kurie va 
žiuoja į rytus, 
nepaklysite, ,ne 
žiuoja.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191 

Dr. A* A. Roti)
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų.

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
difiD*>

Phone Cannl 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califernia Avenue 

Telefonas Republir 7868

Dr. T. Dundulis .
GYDYTOJAS . IR i .CHIRURGAS **41$ ARCHER AVENUE

Telefonas Virginia ■ 0036
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo
—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

J. P RADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Canal 6174

Tiesą pasakius, ne 
su

Miesto auditorijoje kiekvie
nais'metaisy ra rengiama val
gomų daiktų paroda. Parodėm 
atgabenama visokiausių pro
duktų. Ekspertai aiškina, kaip 
reikia tinkamai maisto pasiga 
minti. Todėl galima ten ir nau
dingų dalykų patirti. Paroda 
prasidės vasario 6 d.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
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. HLL.

Praškevičius su
randa,' jog aš norėjęs draugi
jai pakenkti'. O kenkęs štai ko
kiu budu: Užuot k dalyvavęs 
draugijos piknike išvažiavęs 
kažkur kitur!

Nejaugi man iš p. Praškevi
čiaus reikėjo gauti specialus 
leidimas, kad galėčiau išvažiuo
ti kitu4r asmeniškais' reikalais ? 
Tik to betruko,..
i; Kad
klube yra varinė^iiria, tai tas 
niekam nėra paslaptis. Ir juo 
greičiau politikaviniui bus • pa
darytus-galas, tuo sveikiau bus 
draugijai. .: ' ' J

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hvde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

P-as Praškevičius, Dr. V. 
Kudirkos draugijos sekreto
rius, per vieną laikraštį išba
rė mano. Esą aš draugijai no
rįs pakenkti.

Prieš kiek laiko šiame sky
riuje aš paminėjau, kad toji 
draugija nusmuko narių skab 
čiūmi. Ir tai yra tiesa, kurios 
niekas negina.

Apie draugijoj) finansinę bu-*' 
klę ąš nieko neprisiminiau. Ta
čiau p.
man

Gražus parengimas. — Surenka , daug pinigų už 
leidimus šunims. — Parodos {rengimas at
sieis vienų-milijonų dolerių. — Daug nema
lonumų tenka pakelti gatvekarių belaukiant. 
— Kalbės John. L. Lewis. — Anglijos kara
liaus mirtis labai sujaudino merų. — Boli-

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

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:36 
Nediliomiz nagai sutarti.

das galima inMid^tis ir šaulė 
j e šildytis. Nusprendėme, ki 
tą dieną valiuoti į Miami ar 
kliu lenktynių pažiūrėti, 
labiau, kad žmones čia 
kalbėjo apie arklių bei 
lenktynes.

Kai vakaras prisiartino, nuė
jome į puošnesnę vietą Kūčių 
vakarienės valgyti. s Pirmą 
kartą Kūčias teko ne savųjų 
tarpe praleisti. Nors kafite- 
rijos durys atidaros (faktiš
kai durų ten lyg ir nėra), bet 
vidus labai gražiai išpuoštas 
Kalėdų žibučiais. Kai sėdi 
kafitėrijos viduje, tai susida
ro savotiška iliuzija: rodosi, 
langai apšalę ir visur snie
gas... Bet kai pažvelgi į gat
vę, tai pamatai, kad žmonės 
beveik vienmarškiniai sau 
maršuoja. v

Griežė geras šokių orkest
ras. Tad kai kurie sVečių iš
ėjo ir pa valsuoti. Tani va
karui buvo pritaikytas specia
lus maistas, —Aisokiausos pu
šies žuvis. K^ių vakarienei 
atvyko labai daug žmonių. Tai 
vis tokie pat benamiai, kaip ir 
mes. Vadinasi, Kūčias leid- 
džiame svetur.

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

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

. Seredoj Dagai sutarti.

Atrodo, kad į lėgislaturą pa
teks dar vienas lietuvis. Vie
ną atstovą mes jau ten turi
me. Būtent Joną Deraitį, kuris 
buvo išrinktas demokratų ti- 
kietu. , *

Dabar į lėgislaturą rengiasi 
kandidatūrą statyti p;

Jis priklauso

Kilčių 
saulėta, 
leidome 
labai daug buvo susirinkę. 
Daug jų buvo ir vandenyje. 
Mat, vanduo pasitaikė labai 
šiltas.

Tai buvo musų šešta iš ei
lės diena pajūryje

Ohio valstijos W?A 
nistraeija gavo pranešimą, kad 
vasario mėnesi bus mažiau pa
skirta pinigų viešiemsiems dar
bams. Tai reiškia, kad tūk
stančiai darbininkų neteks dar
bo ir vėl turės iš pašalpos gy
venti.

savo
Jurgis Barmus. 
republikonams.

P-as Barmus 
gerai žinomas, 
juo teko stfsidurti 
riems jis yra labai daug gero 
padaręs ir sutaupęs po kelias 
dešimtis ar net šimtus. dolerių. 
Todėl ir lietuviai, reikia ma
nyti, per balsavimus jo 
mirš.

Helen Poulesh (728 Univer- 
sity Ct.)' nutarė suvesti su gy
venimu paskutines sąskaitas: 
prarijo aštuonioliką nuodingų 
pilių. Ji tuoj liko nugabenta i 
miesto a ligoninę. Daktarai ma- 

tėra jai

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

L. Piliečių Klubas 
kiekvieną penktadienį 
vakaruškas su žuvim ir šokiais, 
šokama lietuviški ir ameriko
niški šokiai. Susirinkusieji la
bai sniagiai laiką praleidžia.

Tai labai geras sumanymas. 
Iš tiesų, kam lietuviams lan-, 
kyti kitų vietas, kada jie turi 
savo? Klubo parengimuose jie 
tikrai šauniai pasilinksmina if 
tuo pačiu laiku paremia Lie
tuvių Svetainę.

LACHAWICZ ir SŪNUS
į 2314 West 23rį Place Čhoines Canal 2515—Cicero 5927

Iš tiesų taip ir buvo. Au
tomobiliai bėga vienas po ki
to. Matyti,' visi skuba su sa
vo doleriais atsisveikinti. Kol 
dolerių yra kišenėje, tai jiems 
neramu darosi,w

; ' ' ' 1 z
Kad ir nemaža visokių vin

gių ir keliąs gana klaidingas, 
bet be didelio vargo parką su
radome 
reikėjo parko nei iškoti 
stojome ten, kur visos maši
nos stojo, ir viskas buvo tvar
koje. ' . '

Automobilių pristatyta tūks
tančiai. Už vietą automobiliui 
mokėti nieko nereikėją. Ir 
suprantama kodėl: suvažiavu
sieji visvien pinigus palieka, 
ąd imti atlyginimą už vietą 
lyg ir nepatogu.

Lenktynių aikštė iš visų pų-

no, jog maža vilties 
pasveikti.

J Wįujjystę £ ją 
pastūmėjo pakakusi 
Per ilgą laiką sirgo 
si, bet geriau nesijautė.

. DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
(Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

' kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

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

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

įrengimui parodos prie eže
ro bus išleista vienas milijonas 
dolerių 
pinasi 
tracija.
niai. Aišku, kad iŠ parodos jie 
turės nemažai naudos.

Paroda bus maždaug tokio i 
pavidalo kaip buvusi chieagiš-’ 
kė. Atsidarys ji biržei' 
Labai gailaį? kad ' ji; lie 
metu, kada Susivienijimas lai
kys savo seimą. Paroda atsida
rys kaip tik tuo raetu, kada 
seimas baigs savo posėdžius. 
Daugis delegatų, žinoma, nega
lės ilgiau pasilikti ir tokiu bu
di! nepamatys parodos.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TfiVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais 

REPublic 8340l 
5340 So. Kedzie Avenue

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras 

Tel. Dearborn 3984 
s Rezidencija

Lowe Avė. Tel, Yards 2510

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8S 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel,,Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
-...............   —..... .......... M.,.... ..................

DR. VAITUSH, OPT.
\ LIETUVIS 

Optometricaliy Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.'

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
8307 Lįtuanica Avenue

2 kiaušiniai- -
(atskirk baltima nuo trynio) 

IV2 puoduko saldaus pieno 
% puoduko Kellogg’s ALL-BRAN 
IV2 puoduko miltu 
1 arbat. šaukštukas druskos 
1 larbat. šaukštukas druskos

2 stalavi šaukštai cukraus 
Y2 puoduko tarpyto1 sviesto.

Truputi išplak kiaušiniu trynius, 
supilk pieną ir ALL-BRAN 
pastovi kol sumaišysi ir . 
sausus pridččkus. t Paskui sudėk , 
pirmąjį mišinį.: taipgi nupilk sviesta per Kellogg, Battle' 
ir tvirtai išplaktus baltimus. Kepk' Creek.
ant karštaus vafliams pritaikinto *.T2£,. .prietaiso pakol negaruos. Užkietėjimas ,kuris paeina nuo sto

’ Padarysi 6 vaflius, 7 coliu pločio, kos “minkštaus maisto.“

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 14Š1-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—-3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

TeL Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

1 pagal sutarties.

Hazel Krumhar. Tai buvo vie^ (draugija smunkanti finansiš 
natinė moteris gydytčja mies- kaį.». z •?;.
to ligoninėje. Ji ne tik ligoni’ 
nėję dirbo, bet dar Jr mokė 
John Hay aukštesnėje moky
kloje# Bu‘vo tik 35 metų am
žiaus. ,

Lietuviams Dr. Krumhar bu
vo pažįstama, kadangi su ja 
tekdavo susidurti miesto ligo
ninėje.

, Arklių lenktynės • 
. Kitą dieną buvo Kalėdos. 
Išsirengėme ^važiuoti į arklių 
lenktynes 
pavojingo žaislo, 
kiekvienais metais- tūkstančiai 
Amerikos piliečių praranda 
turtą ir susilaukia sąžinės 
graužimo.

Iš Miami į lenktynių lauką 
reikia važiuoti apie 201 mylių; 
Aikštė arklių lenktynėms yra 

Per tą įrengta puikiausiame parke, 
laiką gerokai teko saulėje pa- vadinamajame Tropical Pąrk.

Sustojome gazolino stotyje se parodo, kad 
pasiklausti, kuriuo keliu rei

Rašo Dominikas Kuraitis
(Tęsinys)

Kūčios
diena buvo
Tad visą dieną pra-

prie juros. Žmonių

sikaitinti, tad svarstėme, joj
Kalėdų dieną į maudyklę ne 
važiuosime. Antra vertus, kia į arklių lenktynes važiuoti 
lyg ir nepatogu per Kalėdas 
į vandenyną brįsti. 1

Tai buvo pirmas kartas ma
no gyvenime žiemos 
maudytis juroje 
kraštų gyvo rifo,

Mrs. Anelia K. Jarus?
....... ...... . Physical Therapy
- an(l Midwife

llllll 6630 S. Western 
■ M Ave- 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 

ar ligoninėse,, 
duodu massage 
Electric, treat- 

/ 8 'nent ** magne-
be blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginoms patari
mai dovanai.

Paprastas užkietėjimas 
paeina nuo stokos “minkštaus 
to“ valgiuose. Jus negaunate tinka
mos vidujinės mankštos. Milijonai 
žmonių randa, kad Kellogg’s ALL- 
BRAN suteikia pakankamai “minkš- 
taust maisto“ su geromis pasekmė
mis. y

Bandymai maitinimo daboratorijo- 
l “minkštas maistas“ 

kuris randasi ALL-BRAN gali <but 
vartojamas su pilnu pasitikėjimu. 
Suprantama, tas mažas skaitlius as
menų, su liguistais arba labai silp
nais viduriais neturi vartoti “mink
šta maistų“ jokioje formoje—nei la
puotų daržovių nei branr

Nepanašus i liuosuotojus — AĮ.L- 
BRAN yra natūralūs savo veikmėj 
—jis taipgi nepames sUVo veikmes 
pejj, ji Y^rto.sit.!į|gęgųįi^ąika.n.-Vidur 
riuose jis sugeria drėgnumų, išvalo 
vidurius ir pagelbsti normališkai ir 
sveikai jiems veikti.

Du šaukštai šio skanaus cęreal su 
pienu arba grietine paprastai už
tenka. Jis taipgi skanus ir naudin
gas jei vartosit prie virimo. PageD 
bėkit savo --šeimai' pasilaikyti svei
kais. Valgykit ALL- 
BRAN reguliariškai 
dėl regųliąri š k u m o. 
Parsiduoda visose gro- 

e r n ėse. Padaromas

Kiti Lietuviai Daktarai.

' Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v.
Tel.: Hemlock 5524, dienų ir naktį.
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas

2408 W. 63rd St, 
Res.

6000 So. Campbell Avė.

REtfOh'IMENDED 
hn, FOR 40VEARS

■
J •
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POLITIKOS ŽINIOS

Demokratų didžiumos vadai ( tebesuka galvas

Cerny, Town As

Kucharczyk, Member,

LIETUVOSNuoširdžiai

PAMINĖJIMAS
SEKMADIENYJE

Joseph Triner Company, Chicago

SOKOL

TRINER’S ELIX1R 
OF BITTER WINE

prieš tai 
Aspirin, 
malšinti

Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

Bain Bankų Tarnau 
tojai Traukia Teis

man Darbdavius

Susirinkimas pra- 
vakare, o Holly- 

J. Yuškos svetainė

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

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

J. T. Žiurio kandidatu 
ros rėmėjų mitingas 
pirmadienį

Cicero Demokratų Kan 
didatai Nomi- 
nacijoms

Chicagos “Grožio’ 
Įstaigos Prieš Mi 

nimum Algas

frančų 
ma

Pustrečio Colio Adata 
Merginos Gerklėje 

per 5 Metus'

Mirė Joseph Balkis 
ieško giminių

WASHINGTON
planuodami ir lipdydami vietininką pąnakintam ūkio AAA įsta
tymui. Tuo rūpinosi, sėnato.rįai J. Baukhead, Louis Murphy, J 
P. Pope ir C. A. Hatch.. Jie sųdąro Senato AgrikultuTinę ko
misiją. < . s.

SIUSK!! KbK

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Akušerei 20 metų Kalė 
1 jimo už Nelegalę 

Operaciją

šaukti velionio duktė (vardas 
Marįjona) ar kiti giminės.

. (Sp.)

ima nuo

rius, vienas prie Clinton ir Vari 
Buren, kitas prie 79th ir Green* 
wood. Tarp sužeistų yra Harry 
Huxhold, Forest Park viešų 
darbų komisionierius.

Solar, į Collectors
Idziaszek, Super-

Mėnesinės duoklės pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir 
”j. Konkursas baigsis balandžio (April) 

nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai i Inicijacijos ir Do- 
Laimėjimo vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui pasibaigus — 

(May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. įsirašyti gali- 
DRAUGIJOS konkursantus, narius arba tiesiog Draugijos 

ofise? Ofisas atidaras panedėliais ir ketvergais visą dieną—nuo 9 v. 
ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

Lauksime Jūsų atvykimo. ■ <
CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

Nori numušti telefonų 
kainas '■

ydymas. Be

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.

SVETAINE DĖL RENDOS
PATOGI DEL VISOKIŲ PARENGIMU. 1 

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

kle. Ir gydėsi, ir rūpinosi, bet 
gerklė nesitaisė.

'Bet Dr. Edelman, apskričio 
ligoninėje, tą “ilgą ligą” iš
traukė iš, merginos gerklės. Li
ga -—; buvo pustrečio colio il
gio adata.

Pirmadienį, vas. 3 d., HoUy- 
wood svetainėje įvyks susirin
kimas “John T. žuris For 
Judge Boosters Club”. Tą gru
pę sudaro būrys veikėjų ir or
ganizacijų atstovų, kurie suėjo 
į daiktą remti lietuvio advoka
to kandidatūrą į municipialius 
teisėjus. Adv. žurį nominavo j 
kandidatus demokratų partija. '

Į susirinkimą kviečiami visi 
lietuviai veikėjai; atstovai nuo 
organizacijų, norinčių ateiti į 
talką ir visi kiti, suinteresuoti 
šiuo darbu, 
si dės 8 vai 
wood — p.
randasi Brighton Parke, adresu 
2417 West 43rd street.

Susirinkimas buvo planuoja
mas penktadieniui, bet tai die
nai nebuvo galima gauti sve
tainės. (Sp)

Vakar dėl nežinomų priežas
čių mirė lietuvis, Joseph Balkis, 
50 metų amžiaus. Jis gyveno 
18-toj apielinkėje, ir dirbo se
nų daiktų sandėlyje, adresu, 
2633 West Taylor Street. ,

Kūnas randasi pas graborių 
S. M. Skudą, 718 West 18th 
Street, pas kurį prašomi atsi-

22 metų Anne Shromek, 4821 
N. Sawyer avę., per zpaskuti
nius 5 metus skundėsi, kad 
kas tai yra negero su jos ger-

Teisėjas Burke ' kriminalia
me teisme - nuteisė akušerę 
Katie Klotz, 5759 S. Rockwel! 
avenue, 20 metų. kalėjimo už 
nelegalės operacijos padarymą. 
Nuo operacijos mirė Mrs. Rose 
Casper, 24, 6237 Blackstone 
avenue.

Walgreen vaistinėje, 5000 
Sheridan Road kilo gaisras, 
kuris išsiplėtė į kelis daktarų 
ofisus,, gretimuose namuose, 
ir padarė $12,500 nuostolio.

Chicago, III.—“Kuomet tik vidu
piai neveikia ar nemala imu T.rlner’« 
Bltter Vyną ir nuoširdžiai rekomen
duoju visiems.*' — Mrs. Susanna 
Tavlua.
I

Nedarykite bandymų su visokiais 
vaistais. Imkite Triner’s Bltter Vyną, 
kuris per pastaruosius 44 metus prl- 
rodė save atsakančiu vaistu dėl už
kietėjimo, Kasų, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, neramaus miego ir 
panašių Ilgų. Visose vaistinėse.

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTĮ
—su ALSANS,. aukštos rųšies nebrangus naminis gydymas. B< 
narkotų. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA

PROGRAME dalyvaus geriausi musų CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankė Turės Didelio Smagumo ir pra 
■f r ■' leis Vakarą Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

1,500 užsidariusių Bain Ban
ko tarnautojų vakar užved* 
bylą prieš bankų šėrininkiB 
reikalaudami atskaitos ii4 pa 
dalinimo “Tarnautojų Taupy
mo” fondo, į kurį tarnautoja 
dėjo pinigus. Byla užvesta Su 
perior teisme ir tarnautoju, 
atstovauja adv. Henry A. Bios

DEARBORN COAL CORPORATION 
2426 S. HALSTED ST.

• SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

Penki žmonės liko sunkiai 
sužeisti, kai jų automobiliai, 
negalėdami sustoti ’ slidžiose 
gatvėse, įvažiavo į gatviaka-

Repųblikonai turėsią du 
pilnu kandidatų 
sąrašu

Republikonų partijoje pasida
linimas tarp dviejų grupių yra 
tiek aštrus, kad, negalėdamas 
susitaikyti, jos žada statyti no 
mįnacijoms po pilną sąrašą 
kandidatų. \ \

Vienai grupei vadovaują kan
didatas j gubernatorius C. Way- 
land Brooks, kitai partijos ma
šinos lyderiai. Antroji grupė 
rems į gubernatorius vieną iš 
šių trijų—Oscar Carlstrom, 
valstijos senatorių Earl Searcy 
arba vai. šen. Thomas Gttaning.

Nominacijos įvyks balandžio 
14 d- Balsuotojai tą dieną no
minuos kandidatus • rinkimams, 
kurie -įvyks kartu su preziden
tiniais rinkamais lapkričio mė
nesį. ,

Dr. Bundesen jau pra
deda balsų 
žvejojimą

Demokratų reguliaris kandi
datas į gubernatorius, Dr. Her- 
man L. Bundesen jau pradeda 
agitacijos kampaniją balandžio 
nominacijoms. Jausdamasis tik
ras, kad jis Chicagoje laimės 
be vargo, kandidatas atkreipia 
savo agitacinius šuvius į pro
vinciją, kur Horner turi ne
mažai šalininkų. Ateinančią sa
vaitę Bundesen žada aplankyti 
Decatur, Peoria, Qu*incy, Sprin- 
field. De Kalb, Aurora ir ki
tus miestus apielinkėse.

Toji grupė, kurios priešakyje 
stovi vienas F. A. Virkus, pir
miausiai nori išgauti miestui 
čarterį, kurio ji neturi; antra, 
pravesti įstatymą legalizuojan
tį įvairaus didžio miestams tu
rėti menadžerių; trecią, panai 
kinti dabartinę miesto tarybą, 
ir jos vieton įsteigti naują, 15 
narių tarybą, kuri menadžerių 
rinktų. Tuos tarybos narius 
rinktų ne nardai, bet viši Chi
cagos balsuotojai.

Antradienį, vas. 11 d., Cice
ro ir kituose Chicagos priemies
čiuose įvyks nominacijos kan
didatų į miestukų ir kaimų val
dininkus. Rinkimai įvyks be
rods, balandžio 7 d.

Cicero demokratų partijos 
reguliarį tikietą sudaro sekami 
kandidatai:

Richard W. Hoffman, į Town 
President

Michael J
Joseph S.

visor
Joseph G.

sessor
James

Town Board > a
Bohumil Mikula, , Member, 

Library Board
Josėph R. LipsĮcy, Member, 

Library Board. .
P-as Lipskis yra lietuvis, Di

džiojo Karo Veteranas, ir vietos 
biznierius. Gyvena adresu 4937 
West 18th street ir dabartiniu 
laiku yra Parkholme Business 
Men’s League sekretorius.

Chicagos “grožio” (beauty 
shop) įstaigų operatoriai, mi
tinge, Morrison viešbutyje, nu1- 
tarė eiti į teismą ir persiimti 
su valstijos valdžia dėl minu 
mum algų įstatymo konstitu- 
cingumo. Operatoriai pasisakė, 
kad tą įstatymą laužys.

^EFFICIBNT
Ūse only one leve! t««- 
spoenful to • eup of sifted į 

flour for mosi rtcipor> j

KT^BAKING 
HVpowder 
Samepricetoday Į 
a$45yearsa^o į 
25 ounces for 254 I 
Mamtfactavdjby bailina Mw4tr ii 
tpacialhto maka naikina būt Ii 
bakinj powder-und«r luparyiaion K f 
•f taperi chamiata ai natianalln 

į rtpuUtien.________  Į į

Miesto taryba pareikalavo 
valstijos visuomenės aptarna
vimo įmonių reguliavimo komi
sijos ištirti 3% mokestį, kurį 
telefonų bendrove 
abonentų, ir 25c mokestį už 
vadinamus “lopšinius 
ziškus telefonu's. Taryba 
no, kad tie mokesčiai yra per 
aukšti.

Nori Chicagai miesto 
menadžeriaus

Per kurį laiką Chicagoje vei
kia tam tikra grupė, kuri nori 
pagrindiniai pertvarkyti Chi
cagos valdžią ir-naujo aparato 
priešakyje pastatyti “Miesto 
Menadžerių”, kokį turi Cincin- 
nati, Ohio, Oklahoma City, 
Okla., ir kiti Amerikos mies-

YPATA, kurios reikia klausti ar 
preparatai, kuriuos jus ir jūsų 
šeima vartoja nuo galvos skaudėji

mo yra SAUGUS reguliariam var
tojimui, yra jusu šeimos gydytojas. 
Paklauskit ju ypatingai apie Genu
ine BAYER ASPĮRIN.

Jisai jums pasakys, jog 
kai buvo išrastas Bayer 
didelė didžiuma “skausmui” 
preparatu gydytojų buvo skaitomi 
ne geri skilviui ir dėl širdies. Kas 
yra labai 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
jonu žmonių patyrimas įrodė, kad 
yra saugios kiekvienam žmogui var
toti reguliariai. Neužmirškite apie 
tai, jeigu norite save apsaugoti.

Jus galite gauti tikru Bayer Aspi
rin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
minėkit pilnu vardu BAYER ASPI
RIN. Neužmirškite tai ir žiūrėkite, 
kad gautumėte tą, ka reikalaujjate.

Bayer Aspirin

HALL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

DEL GERIAUSIŲ ANGLIŲ IR KOKSO 
Telefonuokit šiai atsakomingai įstaigai 

PROSPECT 3400 
WESTĘRN COAL and SUPPLY COMPANY 

4916 So. Westerh Avenue
J. MOŠCIPAN, prez, 

Patarimus dėl kuro suteikiame be jokio atlyginimo arba obligacijų.

Ar Jums
Kada Nors 

Įdomu 
Patirti

Ar Vaistai, Kuriuos 
Vartojate “Skaus

mams” Yra 
SAUGUS?

Paklauskit Savo Gydytojaus 
ir Patirsit.

WALTER NEFFAS, Sav.
2435 SO. LEAVITT STREET Tel. CanaI 9585

Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
Klaidingi

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, moterų ir, didelis skaičius jaunimo 
—yra Chicagos Lietuvių Draugijos nariai. Jie visi žino, kad jiems 
pašalpa ligoje, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika
lais verta apsirūpinti. ,

Trys tūkstančiai Chicagos Lietuvių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kad jiems reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtines ir 
Kultūros Draugijos, jie ir priklatiso Chicagos Lietuvių^ Draugijai, 
čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 ir $16 per savaitę, pomirtinė 
—-“cash” $200, palaidojimo reikalams dar $50 ^extra. Dabar eina 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės pagal priklausomų skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas baigsis balandžio (April) 30 d *.....................        . -
vanų 
gegužės 
ma per
ryto iki 8:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

III
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Puh., Co., Ine

1732 South Halsted Street 
Telephoue CANal 8500

Subserlption Ratas:
*8.00 per year ln Canada
$5.00 oer vear outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Vfsakyme ketau
Chicagoje — paštu:.

Metams —--------- ---------•.,
Pašei metą-------- ------ ■
Trims mėnesiams .
Dviem mėnesiams —______
Vienam mtaesiul -______ _

Chicagoj per iinešiotojua: 
Viena kopija _ ______ ___

Savaitei ,^..._______________
Mėnesiui ........................ .......... .

$8.00
4.00
2.00
1.50
.75

dedasi darbininkų švietėjais ir 
dagi sakosi esą “marksistai”.

“Militariškąi-biurokratiška t 
mašiną” valstybėje

Entered aa Second Oass Mattel 
Mareli 7tb 1014 at tho Post Office 
of Chicago. Dl. under the act of 
Marcb 8rd 1879*

Naujienos eina kasdien, ttsklrianl 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1780 S. Halstad St„ Chicago. 
Ui Telefonas Ganai 1500,

3c 
18c 
75c 

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj,
paltai 

Metams 
Pusei metų 
Trims menesiams 
Dviem mtaestam*

$5.00 
2.75 
1.50 

-1.00
Vienam mėnesiui  .75 
Lietuvon ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metanui ...... ......................— $8.00
Pusei metg _— ____4.00
Trims mėnesiams     2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

BAIME STIPRIOS VALDŽIOS
f

Daug nepasitikėjimo darbininkuose ir kituose vi
suomenės sluoksniuose iššaukia vyriausiojo teismo 
sprendimai, kuriais panaikinama kongreso priimti ir 
prezidento pasirašyti įstatymai, “kaipo nekonstituci- 
niai”. Juk kongresą ir prezidentą renka visi žmonės, 
tuo' tarpu kai teismo nariai yra skiriami. Kongresas su
sideda iš senato, kuris turi 96 narius, ir atstovų buto, 
kuris turi 435 narius. O vyriausias teismas tik iš 9 
narių, ir is jų pakanka tik paprastos daugumos (t. y. 
5), kad bet kuris kongreso bilius butų panaikintas.

Tačiau; nežiūrint tokio matomo nedemokratiškumo 
> šitoje sistemoje, visgi neatrodo, kad Amerikoje šiandie 

butų stiprus sentimentas už jos keitimą. Ir prezidentas 
Rooseveltas, kuriam vyriausias teismas sudavė keletą 
skaudžių smūgių, vargiai rimtai galvoja apie vyriau
siojo teismo galios siaurinimą. Kelis kartus buvo pa
sklidusios kalbos, kad prezidento rėmėjai ketina pasiū
lyti kongresui konstitucijos amendmentą, kuris teismui 
uždraustų spręsti apie, kongreso priimtų įstatymų kon- 
stitucingumą, Bet tos kalbos kiekvieną kartą nutyla, 
vos prasidėjusios.

Įdomu, kodėl?
Stipraus nusistatymo prieš vyriausiojo teismo ga

lią viusomenėje nėra dėl to, kad ji daugiau bijo centra- 
linės valdžios, negu teismo. Teismas .gali būt atžagarei- 
viškas. Jisai gali trukdyti gerus valdžios ir kongreso 
sumanymus. Bet jisai negali nei uždėti žmonėms naujų 

* taksų, nei suvaržyti jų laisvę, nei įvelti kraštą į karą 
arba kitą kokią nelaimę. O valdžia gali, ypač kuomet ji 
turi kongrese paklusnią daugumą ir pilnai atsidavusią 
prezidentui biurokratiją.

Tokią biurokratiją prezidentas-gali sudaryti,, da
lindamas “džabus” savo salininkams ir pavesdamas 
jiems skirstyti tuos pinigus, kuriuos duoda krašto rei
kalams kongresas. Jeigu federaliniai valdininkai butų 
po “civil service” įstatymu, tai valdančioji partija to
kios galios neturėtų, nes ji tų valdininkų negalėtų ša
linti.

Amerikos žmonės nori, kad jų valdžia butų silpna. 
Mussolini Italijoje, Hitleris Vokietijoje, Stalinas Rusi
joje — tai pavyzdžiai, kurie rodo, kad stipri centralinė 

. valdžia gali paversti žmones vergais.
............................................................................................... .............(.................................................. .......... ........... ..... ....... . :

Apžvalga
APIE “PROLETARINĖS RE

VOLIUCIJOS” PERGALĘ 
RUSIJOJE

mušė 'visus savo oponentus ir 
kad jo įsteigta diktąturą gy
vuoja jau 18 metų ir atrodo, 
kad tolyn darosi vis stipresnė, 
nors bolševizmo priešai seniai 
pranašavo jos žlugimą. Taip, 
jau cituoto “Nauj. Gadynės” 
straipsnio autorius su pasigė-, 
rėjimu sako:

“Dabar jau nebereikia įro
dinėti, kad proletarinė revo
liucija, užkariavusi pasaulio 
šeštadalį, yra neįveikiama.”
Tikrumoje ne proletarinė re

voliucija čia pasirodė tokia ga
linga, bet bolševikų diktatūra. 
Rusijos proletariatas yra jau 
seniai įveiktas: jisai prarado 
vjsas savo teises ir laisves, kų- 
rias jam buvo suteikusi 1917 
metų kovo mėnesio revoliucija!

Bet bolševikų diktatūrą, iš 
tiesų, yra galinga. > Jos priešai, 
kurie laukė umaus tos diktatū
ros žlugimo, klydo. Teičiau mi
liukai žmonių, kurie laukę, kad 
greitai bus nuverstas' Italijoje 
Mussolini, taip pat klydo, nes 
tas diktatorius viešpatauja jau 
13 metų. Ar iš to išeina, kad 
ir fašistų diktatūra reikia gė
rėtis ?

' Męs nesistebimo, kuomet ga
lingas valdžias garbina vien 
dėl to,. kad jos yra galingos, 
politiškai neprotaują žmonės. 
Bet labai keistą, matant tokį 
nekritišką nusilenkimą diktatu-

m. ’
. Pirmuose dviejuose straips
niuose buvo- parodyta, kad toje 
revoliucijoje, kuriai vadovavo 
Leninas, laimėjo ne darbininkų 
klasė, bet tik viena jos frakci
ja (komunistų partija), kurios 
diktatūra, laikui bėgant, išsigi
mė į vieno asmens despotizmą, 
ir kad tos bolševikiškos revo
liucijos idėja (“sovietinė pa- 
sauliožiura”) ne tik neprigyja 
socialistiniai nusistačiusioje pa
saulio darbininkijoje, bet, prie
šingai, tolyn vis labiau netenka 
pritarėjų susipratusiose darbi-, 
ninku masėse (žiur. MNąuj.” 
sausio 28 ir 29 d. 1986 m.).y

• Dabar dar pagvildensime 
tuos metodus (budus, priemo
nes), kuriais Leninas ir Jo par
tija laimėjo pergalę Rusijos re
voliucijoje, ir tą valdymo siste
mą, kuri duoda galimumo Sta
linui iki' šiol atsilaikyti valdžio
je

Maskvos sekėjams, kaip “ščy- 
riems”, taip ir opoziciniems, o 
taip pat ir šiaip publikai dau
giausia imponuoja bolševizme 
tie du faktai, kad Leninas su- ros' galybei asmenyse, , kurie

Jeigu kalbėti apie marksis
tus; tai reikia žinoti, kąd Ka-' 
rolis Marksas stojo ne už stip
rią valstybę, kaipo darbininkų 
klasės fikslą, bet už tokią san
tvarką, kurioje valstybė, kaipo 
politikos jėga, turės visai “nu
mirti”, išnykti. Taigi, jei Rusi
joje dabar, kaip komunistai sa
ko, jau yra panaikintos arba 
baigiamos, panaikinti visuome
nines klasės ir “budavojamas 
socializmas”, tai valdžia tenai 
turėtų turėti kuomažiausia jė
gos.

Tuo gi tarpu 'visai prie
šingai. Valdžia sovietų Rusijoje 
yra taip stipri, kad ašmuo prieš 
ją nieko nereiškia, O betgi mu
sų komunistai ir , skldkininkai 
džiaugiasi!

šitą savo džiaugsmą jie, be
je, “teoretiškai” pamatuoja tuo, 
kad Rusija dabar dar gyvenan
ti “pereinamą laikotarpį”, ku
riame sulig paties Markso mok
slu turinti būti “proletariato 
diktatūra”, t. y. stipri darbinin
kų valdžia. Bet mes jau matė
me, kad klasės diktatūros Ru
sijoje niekuomet nebuvo in kad 
dabar net partijos diktatūra 
jau yra persikeitusj į vieno as
mens diktatūrą.

šitokios valdžios formos? 
Marksas tikrai nerekomendavo 
darbininkams nei “pereinamuo
ju”, riei kokiu kitu laikotarpiu 
Tikrumoje jisai visuomet stojo 
už demokratiją.

Tai bus visai aišku kiekvie
nam, kuris atidžiai perskaitys 
Markso brošiūrą apie “Pilietinį 
Karą” Francijoje (t. y. Pary
žiaus Komuną iš 1871 m.). Te
nai rašoma, kad Komunos val
džia buvo renkama visuotinu 
balsavimu, kad Komunoje vieš
patavo pilna žodžio, spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų lais
vė ir t. t. šitam aprašymui 
Engelsas pagamino įžangą, ku
rioje jisai sako, kad ta Pary
žiaus Komunos tvaria tai ir 
yra “proletariato diktatūra”, 
kurios taip bijosi “filisteriai”.

Vadinasi, nėra jpkios abejo
nės, kad Marksas ir jo bendra
darbis Engelsas siųlė ne kokią 
ten naują “sovietinę” valdžios 
formą, kurioje turi įsikūnyti 
“proletariato diktatūra”, bet 
demokratinę respubliką, kurio
je darbininkų atstovai turi dau
gumą įstatyipų leidimo įstaigo
je, išrinktoje laisvu balsavimu, 
ir todėl pilnai kontroliuoja ad
ministraciją. K

Šitokia tikrai demokratiška 
ir pilnai darbininkų kontroliuo
jama valdžia, Markso nuomone, 
turi skirtis nuo paprastos 
(“buržuazinės”, kaip dabar sa
koma) demokratijos tuo, kad ji 
netiiri “militariniai biurokrati
nės mašinos??. Savo brošiūroje 
apie Paryžiaus Komuną Mark
sas pasakę, kad darbininkai ne
gali tiesiog paimti gatavą val
stybės mašineriją ir panaudoti 
ją savo tikslams,, bet jie turi 
militariniai biurokratinę maši
ną, paveldėtą iš buržuazijos, 
“sudaužyti”.

O kaip sovietų valstybėje? 
Tr /tenai tos militariniai biu
rokratinės mašinos, nėra? Ji 
yra, ir dagi stipresnė, negu 
kad buvo prie caro valdžios.

Kareiviai, ne 4^Wlnkai 
įvykdė pęrvęrsmą

Leninas įvykdė spąlių-lapkri- 
čio 1917 m. perversmą ne dar
bininkų, bet kareivių ir matro
sų jėgomis. Ąpie.tai “Naujie
nose” jąų ‘buvo rašyta strąips- 
fiyjė “Kodėl ‘Sovietų Valdžia’?” 
C‘Nąųj.” sausio 21 d- 1936,ni.j

Tenai buvo nurodyta, kad 
tas bolševikų aųkilinias buvo 
padarytas prieš Laikinąją Re
voliucinę Valdžią, ' kurią rėmė 
davbįpinkų atstovų tarybos.

Caras tųoniet jau seniai bu
vo nuverstas. Caro valdžia 
griuvo daugiausia 4ęl to, kad 
suiro jo armija, jos daliai at
sisakius kuri^uti, o kilai daliai

perėjus į žmonių pusę. Cariz
mui griuvus, pakriko ir senoji 
biurokratija. Taigi jau kovo 
mėn. revoliucija buvo sudau
žiusi senąją “militariniai biu
rokratinę mašiną”.

Bet Leninui ir jo draugams 
pasisekė prisivilioti dalį suiru
sios caro armijos ir sudaryti 
naują militarinę jėgą, kuri ru
denyje 1917 m. ’bųvo jau tiek 
stipri, kad ji galėjo nuversti 
sovietų remiamą valdžią.

šitą naują militaripę mašiną 
Leninas toliaus panaudojo prieš 
Steigiamąjį Seimą, išrinktą vi
suotinu, lygiu, slaptu ir tięsio- 
ginių balsavimu. Tame seime, 
.l^aip anąsyk (sausio 21 d.) bu
vo minėta, beveik du trečdaliu 
atstovų turėjo socialistai ir 
ąpie trečdalį bolševikai. Kitų 
partijų atstovų buvo išrinktą 
tik maža saujelė. , ’

Ginkluotą jėgą bolševikai pa
vartojo ir prieš šitą kone vien 
tik iš socialistų ir komųpistų 
sudarytą krašto parlamentą, 
kuris turėjo milžiniškos gyven
tojų daugumos , pritarimą.

Aiškus dalykas, kad jeigu 
tas- seimas butų sudaręs val
džią iš atstovaujamų jame par
tijų, tai tokiai 'valdžiai niekas 
nebūtų galėjęs pasipriešinti. Ir 
kodėl1 negalėjo tokia koalicinė 
socialistinių partijų valdžia su
sidaryti? Juk svarbiausieji jų 
tikslai buvo vienodi: demokra
tinė respublika, dvarų žemės 
išdalinimas valstiečiams ir so
cialinė apdiiauda darbininkams. 
Socialistų revoliucionierių, so
cialdemokratų menševikų ir net 
komunistų bolševikų programai 
šituose klausimuose beveide ne
siskyrė. Susitarti buvo ' visai 
lengva.

Bet bolševikai atsisakė tartis. 
Tas “bendras frontas”, apie 
kurį jie šiandie tiek daug bub- 
nija, jiems tuomet nebuvo pri
imtinas — nes jie turėjo gink
luotą jėgą savo rankose. Jie 
trpško;, pasigrobti visą galią val
stybėje ir įsteigti savo diktatū
ra. s "y ;

“ • ; t

Ir jie tai padarė.
Kada St. Seimas buvo išvai

kytas irt žmonėms buvo’ atimta 
proga taikiu budu išspręsti tuos 
klausimus, kuriuos iškėlė revo
liucija, tai prasidėjo visame 
krašte pilietinis karas, kuris 
tęsėsi apie trejetą metų.

Bolševikai čia ir vėl 
dojo savo militarinę 
priešų sutriuškinimui 
iš tos kruvinos kovos 
tojai. ,

Diktatūra po pilietinio 
kiafo

Vadinasi, ne darbininkai ir 
valstiečiai laimėjo koyą, bet mi- 
litarinė mąšina, patekusi į stip
riai susiorganizavusios mažu
mais rankas.

Ta mažuma pilietinio karo 
eigoje teisino savo smurtą prieš 
kitas revoliucines partijas tuo, 
kad valdžiai, girdi, grasinąs pa
vojus iš “kontr-revoliucijos” 
pusės (“baltagvardiečių”, už
sienio imperialistų ir t. t.). Ka
da ginkluotos kovos krašto vi
duje pasibaigė ir paskutine 
“baltagvardiečių” armija buvo 
likviduota, tai, rodos, turėjo 
būt sugrąžinta laisvė žmoneips 
ir pasįliauti teroras prieš kitas 
partijąs. < v -

Bet įvyko yisąį priešingai.' 
Po pilietinio -kąto bolševikų 
diktatūra pasidarė dar aštres
nę. Į921 ir 1922 metais buyo 
sutrempti paskutiniai viešo so
cialistinio'judėjimo likučiai. Vi
si socialistų laįkraščiai buvo už
drausti; ir socialistų vadai, ku
rie dar buvo išlikę gyvi, buvo 
ištremti arbą^ sugrusti į kalėji
mus. \

^Aršiausias b Jfevikų diktatū
ros siautimas prasidėjo kąįp 
tik taiįa, kada jokips kitos opo
zicijos valdžiai nebuvo palikę, 
išimant: socialistų partijas.

Balšerikąi dabai* buvo užim
ti organizavimu savo “valstybi
nio "aparato”, t. y. naujės biu
rokratijos. Laikui bėgant, jie 
suorgahizavo ir išaugino ją to-

bolševikų vadai ėmė dejuoti dėl 
“biurokratizmo”.

Šiandie sovietų Rusija turi 
didesnę ir galingesnę biurokra
tišką mašineriją, negu kuri ki
ta valstybė pasaulyje. Tokiu 
budu bolševikai, sunaikinę de
mokratinę revoliuciją, atsteigė 
tuos pačius žmonių priespaudos 
įnagius, kuriais iki 1917 metų 
revoliucijos rėmėsi caro despo
tizmas, t. y. inilitarizmą ir biu- 
roknatizmą.

Šitokioje, valstybėje nieku 
budu, žinoma, negali būt “bu- 
davojamas socializmas”, kaįp 
kad sako komunistai. Tokia po
litinė tvarką gali tikti tiktai 
naujai žmonių išnaudojimo si
stemai.

Bet apie tai mes čįa plačiau 
nekalbėsime. Mes čia norime 
tik pažymėti, kad tie metodai, 
kuriuos bolševikai vartoja ko
voje dėl savo diktatūros įstei
gimo, ir ta valdžios "forma, į 
kurią išsiliejo bolševikiška dik
tatūrą, yra absoliučiai nepriim
tini susipratusiai darbininkų 
klasei.

Jeigu Leninui ir jo sėbrams 
rūpėjo įgyti galią, tai šitą tiks
lą jie pasiekė, — nors anaiptol 
ne visi, nes, kaip jau pirmiau 
esame minėję, Trockis, Zinov- 
jevas, Kamenevas ir k« senieji 
“leninistai” yra išmesti iš val
džios. Bet jeigu eirią/kąlba apie 
tuos kilniuosius idealus, kurių 
vardu bolševikai įsteigė savo 
diktatūrą, tai šiandie Rusiją 
stovi nuo jų, gal būt, toliau, 
negu kada nors praęįtyje.

Sukurti socialistinę tvarką 
gali tiktai laisva ; darbininkų 
klasė. O laisvės sovietų Rusijo
je visai nėra!

SveikatošSkyrius
šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

APIE INKSTUS

I .

dieną reikia gerti apsčiai van
dens. Kaip matome, inkstų už
davinys yra gana svarbus ir 
be jų niekas negali ilgai gy
venti. Yra daug atstitikimų, 
kada vieną sugedusį inkstą 
reikia išimti operacijos keliu. 
Vienok, jei antrasai esti svei
kas, tai žmogus tinkamai už
silaikydamas gali kuone taip 
pat ilgai gyventi, lyg jie turė
tų abudu inkstu. Mat, gamta 
būdama liberalė davė žmogui 
daugiau inkstų medžiagos, ne
gu kad tik atlikti reikiamą 
darbą. Užtat ir su vienu geru 
inkstu galima gyventi. Taipgi 
galima gyventi, kuomet _ir a- 
budų eįti kad ir gerokai pa
žeisti, nes dar lieka pakanka
mai inkstų šiaip taip atlikti 
paskirtą darbą.

' Be paprasto, taip sakant, 
kasdieninio darbo, inkstai at
lieka dar ir kitą ypatingai 
svari) ų . uždarinį. ' Susirgimo 
atstikime Bile kokia bakterijų 
pagaminta liga, sakysime, 
plaučių uždegimu, influęnža 
ir tt. labai daug nuodų paten
ka į kraują, iš kurio tuos nuo
dus inkstai pašalina su šlapi
mu. šitokiais atvejais daugu- metus.

moję atsitikimų geri, sveiki 
inkstai išgelbsti žmogaus gy
vybę. Taigi šitokiais atsitiki
mais yra dideliausios svarbos 
ligoniui gerti kuo daugiausia 
įvairių skysčių, kad 
šia pašalintų nuodų 
nio sistemos.

Kaip daugel kitų

daugiau-
iš ligo-

Kaip daugel kitų organų, 
taip ir inkstai nėra liuosi nuo 
savotiškų ligų, kurių rimčiau
sios esti įdegimai: umasai ir 
ironiškas. Įdegimų atsitiki
me aukščiau minėti inkstų 
kanalėliai esti sunaikinami. 
Juo daugiau jų sunaikinama, 
tuo mažiau darbo tepajėgia 
inkstas atlikti. Užtat yra la
bai svarbu tokius įdegimus 
kuo greičiausia'pašalinti arba 
bent sulaikyti nuo tolimesnio 
plitimo, šitokius įdegiihus pa
gamina visokie nuodai, kaip 
tai: aršenikas, karbolius, kon
centruotas alkoholis, įvairios 
rykštys ir tt. Bakterijos, įsiga- 
vusios į kraują, taipgi nema
žiau pakenkia inkstams. Užtat 
šito viąo reikia ’ vengti žino
mais budais. O kad patikrinti 
inkstų padėtį, reikia šlapumas 
išegzaminuoti nors sykį per

Suvažiavo, Išklausė, 
Išsiskirstė

(Kelios pastabos dėl tautininkų suvažiavimo)

skaniu 
jie čia!

suprato 
Hitleris, 

visai ne-

Rašo Dr. I. E. Makarąs, 
Chicago, UI. > 

Žmogus turi du inkstus ša- 
balbono išvaizdos, kurią visi 
žino. Jie yra vršutinėje pilvo 
dalyje šalia nugarkaulio po 
vieną iš abiejų pusių. Nuox 
žemutinės dalies plaučių jie 
atskiriami tik dangtimi . (dia
fragma), kuris bendrai atski
ria plaučius nuo pilvo orga
nų.

Inksto dįdis esti apie 3 co
lius ilgio,7 2—pločio ię apie 
pusantro—storio., Jų didis, 
kuomet esti pilnai sveiki, dau 
giaušia priklauso nuo žmo
gaus ūgio ir jo (Svorio. Juo di
desnis žmogus, tuo didesni in
kstai ir atbulai. Jų sudėtis yra 
labai komplikuota, ko čia ap
rašyti nėra nė mažiausios ga
limybės. Taigi pasitenkinsipię 
tik svarbiausiomis pastabo
mis.' Inkstai labai turtingi 
kraujo sUdinais, kurie atneša 
į juos (inkstus) "pastebėtinai 
daug kraujo dėl ypatingai 
svarbaus tikslo. Greta mažųjų 
kraujo sudinėlių randasi dau
gybė mažiukų inkstų kanąlė- 
įių, kurių bendravimas su pir
maisiais yra labai glaudus. 
Užtat' visokie inkstų sužeidi
mai, kaip tai: perdurimas, 
peršovimas arba šiaip jau per 
plėšimas, visados pagamina 
pavojingą gyvybei kraujaplu- 
dj.

Inkstų veikme arba pareigą 
yra išimti iš kraujo, taigi ir 
viso kūno, jau nebereikalin
gas \ medžįagas ir pašalinti iš 
sisteinoš pavidale šlapimo. 
Kaipo, pasekmė 1 suvirškinto 
.maisto, pasigamina tūlos me
džiagos, kurios jau ne tik ne
bereikalingos kūnui, bet esti 
net kepkspUngos, jei ilgai sįs- 
tenio-ję u^įlįęką, Įnk«.tų dar
bas yra -visą tai laiku paša
linti, kad žmogų palaikyti 
sveiku. Jei ši lygsvarą pakrin
ka’, tai liga seka. Cią minimos 
medžiagos turį bųįi įštindu- 

... tos. O kad tai visuomet vyk* 
lqą didelę, ką^Jief blaivesnieji! tų sklandžiai, kiekvienam kas-

panau- 
mašiną 
ir išėjo 
pergalė-

(Tęsinys)
Tenr kur . tik 

ragąišiu pakvimpa, 
šitai , labai gerai 
gudrusis demagogas 
kuris pasakė: mums
svarbu, kas jus vakar buvot; 
mums svarbu, kas jus šiandien 
esatę... ’

Tai ne “trumparegio” vyro 
žodžiai. Juk Jei jis žiūrėtų kuo 
jo sėbrai vakar huvo, tai be 
jo ne daug kas liktų. O prie- 
augliaus iš jaunimo ilgai reik
tų laukti. Tat reikią imtį tai, 
kas galima paimti, kitaip nie
ko neturėsi. Kas znori laimėti, 
tas turi ir apsiriboti. Tokia šio 
modemiško amžiaus dvasia, ži
not, Europoje yra tokia dai
nuška —

“Kas tu, nežinau ir žino
ti nenoriu!”

“Kas aš, nežinai ir žinoti 
nereikią”.
Jei į kiekvieno praeitį pra 

dėsi knistis, tai daug ko turė
si prarasti. “Vadizrpas visai mo- 
dęrniškąs padarąs. Iš kur čia 
sugraibysi gerai užgrudytų 
bendrininkų! Gerai, jei bent šio
kį tokį sankeleivį sučiumpi, — 
vis turi bent kurį laiką su kuo 
nors drąuge eiti.

Bet gal laukiat paskelbimo 
tautininkų nutarimų. Gal nori, 
išgirsti jų ateities darbų pro
gramą?
skelbti, jei tokiais klausimais 
niekas sau galvos nevargino. 
Praeities darbai pagirti ir jais

pasigirta, o kas bus ateityje, 
tai kas dabai' gali pasakyti. Ot 
kaip seksis. Ką čia dabar la
bai naujo išgalvosi. Gal manot, 
kad seimo klausimu prasitar
ta. Labai kam čia tais klausi
mais rūpintis, jei galima ir be 
to apsieiti. Svarbu žinoti, kad 
tokių seimų, kokie jie buvo, 
daugiau nebus.

Liberalizmas Lietuvoje visam 
amžiui palaidotas. Ot šitokia 
mintis tame -suvažiavime labai 
kiętai pareikšta4. Bet ir čia nie
ko' naujo nėra pasakyta. Ji 
kartojama nuolatos Italijoje. 
Vokietijoje, Austrijoje, dabar 
Latvijoje ir dar kai kur kitur. 
Bet vis dėlto italams bent lei
sta pasisakyti-si, arba non-šia 
formule einant net šiokia to
kia tautos atstovybė sudaryta, 
kitaip tarirs, įteisintas naujas 
režimas. Vokiečiai, kad
roro keliu varomi, bet vistik 
rinko savo parlamentą, tai ir 
lyg teisėtai atsiekta to, kas da
bar yra. Lietuva 
keliais, čia nėra 
“non”, o yra nei 
Gal tai tautiška,
ka, bet ar teisiška, ar Platonas 
ir Sokratas to mokė? Juk šie
du graikų anų laikų išminčiai 
dabar Lietuvoje vis prisimena
mi. Bet Lietuvoje samprotaut’*. 
netenka, reikia tikėti taip, kaip 
pasakyta yra.

(Bus daugiau)

ir te-

eina savais 
nei
šis
gal lietuviš-

“si” nei 
nei tas.
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Nelaukit, nėra kas

Garsinkites “N-nose”
MILICIJA INDIANOS SIUVĖJU STREIKE
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NĘW ALBANY, Ind. — Iešmais ir šautuvais ginkluota 
n^iĮicįja buvo ^ iššaukta prieš vietos rubsiuvius, kai jie išėjo į 
streiką protestuodami prieš algų nukapojimą.
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Lietuviai Dailininkai....
(Tęsinys) ton, Mass. Neteko patirti ko-^lęsinys; , iiun, lycicnu patim 11.V-

Prie progos reikia paminėti kią meno mokyklą ji lankė,

and Hu~

Captivat- 
Mexico”

jaunesniuosius musų dailinin
kus, kurių yrū gražus būrelis. 
Kai kurie jų jau spėję ir pasi
žymėti svetimtaučių meno pa
rodose.

Antanas Skupas, cicerietis, 
jaunas vyrukas, baigęs Čika
gos Art Instituto meno mo

bet iš jos matytų meno darbų 
galima •sakyti, ji pilnai su
brendusi dailininkė.

Ona Radviliutė, čikagietė, 
lankiusi Art Instituto mėno 
mokyklą. Ji, rodosi, lankė 
Normai School of the Art In
stitute. Užpraeitą metą džiurė 
priėmė jos paveikslą Art In-kyklą. A. Skupas Art Institute;sliĮuto meno parodai

laimėjo stipendiją, vadinamą 
“Foreign Traveling Scholar- P-lė Radviliutė dabar dirba 

komercinio meno firmai prie
ship . Buvo nuvykęs Pary- Į moteriškų kostiumu piešimo 
žiun studijuoti meno. Sugrjzęsj 
iš Europos p. Skupas Art In
stitute turėjo išstatęs parodon 
paveikslą, pavadintą “The 
Sculptor” (Skulptorius), šitas 
jo paveikslas buvo geras ir 
įdomus.

Pastaruoju laiku p. Skupas 
mokytojavo miesto parkų mo
kyklėlėse.

Ona Staroliutė, gyvena Mil-

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

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

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piet.

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

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
šon ir Clark Sts. TeL WABash 
1746.

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

pavyzdžių.
Natalija Jasiukinaitė, New 

Yorko universiteto Fine Arts 
College auklėtinė, ši jauna 
dailininkė Amerikon atvyko 
prieš dešimt metų. Ji savo 
meno kurinius (tapybą) buvo 
išstačius! New Yorko galeri
jose. Ji darbuojasi prie vieti
nio lietuvių menininkų kim
bi).

Reikia paminėti dar vieną 
jauną lietuvaitę dailininkę, tai 
p-lė Balickaitė. Ši p-lė yra ga
bi ipoderniškų motyvų grafi
kė. Užpraeitą pavasarį ji ga
vo prizą už savo priešinius 
Lietuvių Meno darbų parodoj 
Čikagoje.

Herman Pavilonis, archi
tektas. H. Pavilonis mokinosi 
Kauno Meno mokykloj. Vėliau 
rodosi, Bostone Massachusetts 
Institute of Technology ir tru
putį lankė Art Institutą Čika
goje. Jis dirba grafikos ir šiaip 
komercinio meno darbą.
, Skulptorius Pocius, šis jau
nuolis gabus ir jau toli pažen
gęs skulptūroje. Jis mokinasi 
vieno garsiausių Amerikos 
skulptorių, Dr. Lorado Taft, 
studijoj. Jis nulipdė ir kap. 
Stepono Dariaus biustą.

Beje, reikia neužmiršti p. 
Graičuną, Dr. A. L. Graičuno 
sūnų. Gaila, kad mažai žinių 
aš apie jį turiu, bet su jo me
nišku darbu man teko susi
durti Art Institute, kai jis tu
rėjo vieną savo paveikslą ten 
išstatęs.

Taigi lietuviai turi geroką 
skaičių xsavo dailininkų^ ku
riuos aš savo serijoj—“Lietu
viai Dailininkai” paminėjau. 
Toli gražu-nevisus aš galėjau 
paminėti dėl stokos apie juos 
žinių. New Yorke lietuviai 
menininkai turi savo kliubą, 
kuę, be abejo, randasi nema
žas skaičius profesionalų.

Nuo savęs noriu pridurti,

žemiau paduodu paskaitų 
kalendorių iki kovo 26 d. Te-, 
mų pavadinimus palieku an
glų kalba. štai jos: '

Sausio 30—“Satire 
mor in Painting.”

Vasari o 6—“The 
ing Charm of Old
(Bus rodomi spalvoti pavei
kslai).

Vaįario 13—“Vincent Van 
Gogh-^-Artist and Man.” Bus 
aiškinama tragiškas jo gyve
nimas ir jo garsi tapyba.

Vakario 20—“Adventures in 
Architeeture I. Cburches.” Pe
riodas nuo senovės graikų 
dievnamių iki puikiosios go
tikos ir modernizmo.

Vasario 27 —“Further Ad
ventures in the Art Institute”. 
(Art Instituto meno kolekci
jos). . ' .

Kovo 5—“Advenurės in Ar
chiteeture II. Homes”. Perio
das nuo senovės Pompejos iki 
20-to amžiaus “streamlines.”

Kova 12—“The Genius of 
Michelangelo.” Didysis italų 
renezariso genijus, kuris buvo 
skulptorius, tapytojas, archi
tektas, inŽiniertus ir poetas.

Kovo 19—“An English Pil- 
grimage.” šiton temon' įeina 
namai, daržai, trobesiai ir tt.

Kovo' 26 — “Three Great 
Spanish Painters” (EI Greco, 
Velasąuez ir Goya).

Norėčiau pridurti, kad r ei
dami į paskaitas nėpasivėluo- 
tumėt, nes salėn pradeda leis
ti nuo 6 vai. Nuėjus po 6-šių, 
vietos negalima gauti atsisės
ti. Muziejus randasi prie Mi
chigan avė. ir Adams st.

' —M. Šileikis.

NAUJIENOS, Chicago, III. 1 
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parodos/ ,yra vienas spėciąlis 
kambarys užpildytas karika
tūromis mirusio garsaus ka
rikatūristo Gaar Williams. 
Mat, autęrius paėjo iš India
nos valstijos,, tai paroda su
rengta jo atminčiai. Visi kari
katūrų piešiniai yra origina
lai. —M. J. S kis.

SU

ŠIANDIEN ATSIDARO 
DIDELĖ MENO PARODA 
ART INSTITUTE.

Šiandien, ,3 vai. po piet
iškilmėm atsidarys didele me
no paroda Art Institute. Pa
roda yra suruošta Čikagos ir 
apylinkės menininkams. Bus 
užpildytos septynios didelės 
galerijos tapybos ir skulptū
ros eksponatais. Iškajn^ gali
ma spręsti, kad ir šita paroda 
bus labai “moderniška” kaip 
ir buvusioji visos Amerikos 
meno paroda, kuri sukėlė 
publikoje “skandalą.” —- Š.

Chicagos Draugijų, 
Kliubą Valdybos 

1936 metams .

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State
gatvės. Telefonas WABasN> 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice kad Čikagos lietuviai dailinin-
1313.

GAISRUI KILUS, reikia 
FIRe 1313.

lankti

ILLINOIS' EMERGENCY
COMMISSION, 1319 South

RELIEF 
Michigan 

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

7100. 
p? p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE
GUE, 824 South Halsted Street 

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

LEA- 
(Hull

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W.
Harrison ir So. Wood kampas.
Telefonas SEEley 8500.

NAUJIENŲ

kai susiorganizuotų ir nors 
kartą į metus surengtų lietu
vių vardu parodą. Kodėl tik 
žydai, švedai, vokiečiai ir ki
tos tautos savo vardu rengia 
meno parodas ir garsinami an
gliškoj spaudoj. Iš lietuvių 
pusės butų lyg ir apsileidi
mas. Reikia atsiminti, kad į 
Art Instituto meno parodas 
patekti kaip ir nėra progos. 
Ten aštri ir kritiška “džiurė” 
kartais “neįžuri” tava* gerų 
dalykų ir dažnai nepriima. O 
jauniems dailininkams tada 
nelieka niekur pasirodyti.

V—Bendradarbis. 
(Bus daugiau)

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utarninkais)

KETVIRTADIENIAIS
i (Ketvergais) \

Serija Gėry 
Paskaitų . 
Art Institute
Paskaitos įvyksta kiekvieną 
ketvirtadienį 6:30 vai. 
vakare ir dykai.

čikagiečiams yra' proga
silankyti į geras paskaitas 
Fuflerton Hali Art Institute, 
kurias skaito pilė Helen Par
ker. Paskaitos būna gausiai

Hoosier Salon 12ta 
Metinė Paroda.
iftarshall Field galerijose 
išstatyta 240 eksponatų;
$3,000 prizais; paroda' 
daro gerą Įspūdį.

Praeitą pirmadienį MarsliaU' 
Field galerijose (2-mc augŠi 
te) atsidarė r12-ta metinė Hoo
sier Salon tapybos paroda 
Parodg susideda iš 240 pavei
kslų ir skulptūros. Paroda tę
sis iki Vasario^ 8 d.

Reikia pažymėti tai, kad 
Indianos menininkų draugija 
(Hoosier Salon) laikosi nati/- 
ralizmo, lyg tyčia priešingai 
Čikagos Art Instituto “oficia- 
lėms” parodoms,' kurios neva 
vadovauj a Amerikos plastiki
niam menui. Mat, Indianos 
menininkai laikosi senos tra
dicijos, mahydami, jog natū
ralizmas/ kuris išsivystė su
lig anglų styliaus, esąs Ame
rikiečių tautinis menas.

Viršminėta Indianos meni
ninkų draugija yra labai skai
tlinga nariais ir gerai organi
zuota. Ji turi stambius rėmė
jus ir dbnatorius. Vien pri
zais šitoj parodoj buvo išda
linta apie 3,000 dolerių. Pir
mą ūrizą'—$500, gavo Kart W. 
Steele, už paveikslą “Pabai
dyti Arkliai.” Paveikslas gan 
puikus ir turi tikrai gerą eks
presiją bei tonus. Viso buvo 
išdalinta 18 prizų, kurių kiek
vieną atskirai čia suminėti, už
imtų daug vietos. Pirmą pa
rodos atidarymo dieną par
duota trys i^uikųs paveikslai.

Iš portretų randasi keletas 
gan gerų. Būtent: Marie Goth 
(autorė) portretas jaunos pa
nelės “V”; Donald’o “Davico 
Seserys”; Shąrp’o Or. W. He*

at

ŠEŠTADIENIAIS
( Sukatomis)

fŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocydes

sekanti: J. Rūta — pirmininku J 
3267. S. Halsted „St.; P. Kilius — 
pągeibininku, 3347 Lituanicę Avė.: 
S. Kuncbvičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė./ V. 
Dulevičia — kontr.“ rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S., LUwe Avė.; 1J. Malinąuskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuhcevičia.— ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ligonių lankytojas, 
830f> S. Union Avė. s 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 

pinhą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Aųditonjojev 3133 South 
Halsted St;
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GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936 j pirm. Georgo Me- 
dalinsk&s. 238 S. Central Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jąsinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin, rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
Eųd Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
3508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III,; kasos globjąi: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. GarądaUskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalką B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidpnis.

, Susirinkimai laikomi kas (antrą ne- 
dėldieni Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas, 8055 
S. Rhcihe ‘Avė.; F. Grigula, nut. 
rašt., 1Q439 S. State St.; S/ Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sodintas, iždininkas, 10036. S. 
.State St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove Ž. Klibienė, 10718 
Prairie Avė. - " J

“LIETUVA? BENO valdyba 1936 
metams: Frank Endrejauskas— 
pirm.; Frank Bistras — pag.; Jo
seph Balakas — nut. rašt.; Kos- 
tantas Janušauskas kasierius; 
Eris Reksnis ir Leonas Jaseviče 
— kasos .globėjai; Ignacas Jurevi- 
če — maršalka; K. Philips — lide- 
ris; Joseph Keturakis — pagelb.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metų val
dyba: A. Walskis — pirm., 3344 
Evergreen St.,, Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičilis ‘ — nut. rašt..
Wabansia Avė,, Tel. Humboldt 
3245; Stanley Buneckis — 
rašt.; Augusta Žilius — I. 
Tamas Kubilius — maršalka.
Susirinkimai iVyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare. '

1814

— fin. 
kasin.;

pArKO LIETUVIŲ
J 

- pirmi- 
L. 

2534 W. 
.; F. Jakavičia Jr. — nut.

. 2638 W”40 .St:; W. Sharka
— fin. ?ašt.;' 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Helen Gramonths — kas., 
4535 S. Rockwell St.; J. Rastenis
— kasos globėjas, 4653 S. Rofck-
well St.; Kathin Giedra — kasos 
globėja, 2543 W. 45 St.; F. Bist
ras — -
cisęo AVe. 
Kliubo susirinkimai

naujo i 
K. Gramonto svetainėje 
Rockwell St.

BRIGHTON . _____  . _
POLITIKOS KLIUBO 1936 metų 
Valdyba: Joseph Savagę 
ninkas, 4456 S. Talmah Avė. 
KlimaVičia — vice-pirm., £___ 
46 St. ~
rašt..

kas.
— kasos globėjas, 4653 S. Rofck- 
well St.; Kathin Giedra

maršalka, 4548 S. Frau 
įvyksta kas 

mėnesio antrą ketvirtadieni 
..........4535 So.

__________ LITHUANIAN ClTl 
Ž?^S._PQLĮTJCAL AND BĘNĘ 
1936 metanas: pirm.
— Anastaziją Bertašienė, 4438 S, 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraitis, 3159 S. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt. 
— B. Putrimas, 4586 S. Turner 
Ąve.; kontr. rašt. — 
Wittis, 4469 Archer Avė.,

i globėja — Š .Chiesniene, 4426 g. 
Whipplė St.; kasierius — 
Gramontienė, 4535 S. Rockwell St.; 
Dr. kvotėjas — Dfr A. J. Manikas. 
2519 W. 43 St. 
3051; 1
maršalka 
nai _ . t ..
Rockwell' St., Tel, Lafąyette 2418, 
J“. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4038: Archer Avė.. 
Tel., Lafayette 6710; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted Št„ Tel. Columbus 
10272, A. Salęlukaę, 4038 , Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A, 
J. Manikas, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette 3051; Piliečiu Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avė., Tel. 
Virginia 1309.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

trečią^sekmadieni, kiekvieno mėnesio. 
1 vai. po pietų, K. Grainonto svet., 
4535' S .Rockwell St Nariai priima-

Bernice Rudgalviutė, nut. rbšt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Shartca, 
fin. ' ‘ 1 - ‘
Avė, 

ranauskas^ kasos globėjas
rius, 3838 S. Kedzie Avė.; Jonas 
Kondroška, koręspondentas. 2841

40 St.; Dr.. T. Dundulis, srydy-
■■■ I . ■ - ..m.. .. ......

rašt., 
rašt., 4635 Š, Washtenaw 

. Helen Chaputė, kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. S8th" Stj Mary Wąmis, kasie-
Kondroška, koręspondentas. 2841

to jas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John žuris, teisių 

/ patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.;
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 

46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. diena, ’ Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

SUSIRINKIMAI
RYTOJ
21-mo Wardx> Am, LieL Piliečių Sąjungos—metinis susirinki

mas Apveizėtos Dievo parap. svet. 8:00 vai. vak. Turime 
labai svarbių reikalų. Kviečiame visus narius atvykti. 
Jos. Judickas, Sekr.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos—metinis susirinkimas 
Drs. Strikol—Vežei ofise, 4645 So. Ashland Avė., 9:00 
vai. vak. Valdyba prašo visus drauges ir draugus būti
nai atsilankyti, nes yra svarbu. J. J. Kowar, Sekr.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. JanaviČia —■ pirm. pagelb. 
3852 So. California Avė,; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S 
Indiana Avė.; M. Miravitz — f i n. 
rašt. 2539 W. 46 PI.; A. Rama- 
šauskiene . __
1218 S. Independence BĮ.; Frances 
Ambrozas — kasin., 11731 Indiana 
Ąye.;' Adolf. Mirovįtz, 2539 W 
46 PI. ir P. Arlauska's, 656 Belden 
Avė. - 
koresn., ...... 
Drigotas — i 
Musville Avė.

fin. rašt. pagelb.

kasos globėjais; S. Wernis 
6804 S. Perry Avė.; A. 

maršalka, 5649 So.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 

mėnesio treti sekmadienį 1 vai. pp„ 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 
43rd St.

KLIUBO
Joseph šavage 

pirm., 4456 So. 
L. Klimavičia — 

46 St, “

LIETUVIŲ POLITIKOS 
valdyba 1936 m 
(Jusevičius) 
Talman Avė, 
vice-pirm.,^ 2534 W. 46 St,; F. 
Jakavičia Sr., — nut. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka 
4635 S. Washtenaw Avė., __
Gramontas — kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra —■ kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
KliuBo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni, K. Gramonto svet., 4535 South 
Rockwell St.

- fin. rašt., 
Helen

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBQX, .Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.;

Garsinkite “N-nose

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

PARENGIMAI

AMERICAN

FICIAl/ČLUB12 Ward valdyba
1936 metanas: pirm.' — J. Svita- 
riūs, 4819. Tripp Avė.; pirm pag,
Sawyer Avė.; nut. rašt.
Tel. Columbus 10272; turto, rašt.

Frances 
; kasos
Helena

•*5- Tel. Lafayettte 
teisėjas — J. Romanas; 

t — J. BalČitis; Bondsma- 
K, Gramontas, 4535 South 

Tel, Lafąyette 2418,

.V«i: ’Vv.rv ° priima-sseltine ir dar keli. Yra daug mį nu0 iki 45 metų amžiaus abie- 
gerų landšaftų. Ypatingai jų lyčių. ’ ' 
man patiko Trobaugh’o dido-L

’ 1 1 JAUNŲ ’ LIETUVIŲ 4 AMERIKOS
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III1, Valdyba* išrinkta 1936 metams .

, iiitiĮ .i . ................................... ..............
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kas paveikslas, pavadintas 
/‘Sniego Audra”. 'Fr. Dudley’o 
Indianos kopos irgi puikus 
vaizdai, kurių jis parodoj tu
ri net tris.

Kiekvienų dieną, skirtingom 
valandom, galerijose bengia
mi įvairus programai su pas
kaitom^ Šiandien, 2:00 Į)o piet,

btetty KUNCIS
Persiskyrė su šjuo pasauliu 

sausio 29 dieną, 2 valąndą ry
te 1936. m., sulaukus 23 metų 

’• amžiaus, gimus gruodžio 19 d. 
1912 Springvalley, III.

Paliko didelia/ie nuliūdima 
motiną Grafildą, po tėvais Gąi- 
dičaitė, tėvą Joną, seserį Hele- 

f?' ną, 4 brolius Petrą, Joną, Juo
zapą ir Adolphą, ciocę Marijo
ną Griniene ir giminės. Gyveno 
po antrašu 3145 Emerald Avė, \ 
Chicago. Velione buvo Jehovos 
Dievo Liudininkų narė, kurių 
paskaitos atsibus kas vakarą 
7:30 vak. Taipgi išlydint į 
kapus.

. Kūnas pašarvotas • randasi 
Masalskio koplyčioj,' 3307 Li- 
tiianica Avė .

Ląidotuvės ivyks subatoj 
vasario 1 dieną, 1 vai. po piet 

, iš koplyčios i Tautiškas ka- 
' pinos.

Visi a. a. Betty Kuncis gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

į jai paskutini patarnavimą 
atsisveikinimą.

i v. Nuliūdę liekame, 
Motina, tėvas, sesuo, 
broliai ir giminės.

x Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard \4139.

ir

’ šitas paskaitas. parūpi- *y‘ kail> 10:30 ryto irSi pas. 
_ , > kaita. ,

kooperuojant Art Institu-| įžangos j parodę nereikia 
švietimo , Departamentui, mokėti. Tik- už katalogu, jeigu 

Paskaitų temos liečia įvairias kas “ori turėti, .reikia mokėti 
meno sritis, neišskiriant ar- 
cbilekturos bei rakandų

dės)., šitas paskaitas parūpi 
na dykai Florence-Dibell Bart

■ . ■ JOHN P. E'V.M.I) ■'
" ■ ... I.OASS and 1NSI RAM E į ■'

KEISTUČIOSmiNiMOlRBUDOOJlMOBrVĖŠ’.

SAUSIO 31—Mergaičių Būrelio Sigma Epsilon Theta Bunco ir 
Card Party, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal-4 
sted Street, 8 vai. vak. 40 c. Prizai, šokiai.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados' Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbuty j, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. Gros G. Stephens orkestrą.

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

Vasario 1—Lietuvių Improvement Kliubo metinis parengimas, 
Liet. Liuosybės svetainėje. Bus daug gerų dovanų lai- 
mėjimui. ?

VASARIO 7.-—Stillsono-Butkaus Gelbėjimo Vakaras, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 South Ashland Avė. Kalbės 
Dr. P. Grigaitis, Bacevičius, Abekas, Dr. Graičunas. Dai
nuos chorai. Pradžia 7:00 vai. vak.

Vasario 8—Optimistų Kliubo metinis parengimas Liet. Liuosy
bės svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri visuomet su
geba sutraukti daug žmonių. '

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operą “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue.1 Pradžia 4:15 p. p. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c. Iš anksto—65c. Po veikalo, šokiai.

VASARIO 15—Darius-Girėnas, Amerikos Legiono, Kuopos Mo
terų Skyriaus (Axiliary) Valentine Dance šokiai, Varsity

■ Ballroom, 3450 Archer avenW/’7:80 vak. 35c.’
VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON

CERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
' Kedzie Aventte.

VASARIO 22—KlovainieČių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš
čionys”, šemetų svetainėje, 1500 S. 49th avenue. Įžanga 
—25c. Daug dovanų, šokiai. Kviečia Komisija.

VASARIO 23—SLA. 13(T Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
/‘Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c.

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

VASARIO 25—Lietuvos Seserų Tautiškos Draugijos Užgavėnių 
šokiai), Liet. Liuosybės svetainėje. Geriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

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

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted street. Choras dainuos naujas 
dainas, nesenai atvežtas iš Lietuvos.

KOVO 15—paskaita, “Piasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo 
Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. Jogminas. Darbininkų 

./ svet., 10413 Michigan avenue, 1 vai., pp. Įžanga veltui.
Rengia Roselando Laisvamanių Kp. (žiū. 26 ir vas. 23.) 

GEGUŽĖS 3—Chicagos Lietuvių Draugijos Iniciacijos, Dovanų
Laimėjimų, šokių ir įdomybių vakaras, įvyks Ashland 
Boulevard Auditorium, kampas Ashland Ęoulevard ir 
Van Buren gavtių. Pradžia 2:30 vai. popiet. Įžanga 
$1.00 (Plačiau1 apie tai skaitykite Draugijos pranešimą 
kasdie “Naujienose”—“Trys Tūkstančiai Lietuvių Negali 
Būt Klaidingi.”)

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN' 
KANTER

Visose Alinis® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

Ir 
Lietuviško* 

Degtinis

SIRiKHTKI utualLiguorCo
TeL YARDS D803

■ ■ -_________________________ _____
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Amalgama tų Minėjimas
25 Metų Sukaktuvių
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Atsiminimai Rubsinvių kovos už pripažinimą ir 
organizacijos, Chicagoj e
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Rodos taip trumpas laikas, o 
kai paskaitai metus, tai jų jad 
25 metai praėjo, nuo to didžio
jo streiko, kuris tęsėsi 16 sa 
vačių iki buvo pripažinta teisė 
organizuotis ir pasirašyta su
tartis su Hart Schaffner it 
Marx bendrove. Tai įvyko sau
sio 14 deiną, 1911 metais.

atkakli
vienas iš

...... . , 1 ir ■
; , ' ■ ■ z ", ■ ’ ‘

kaipo Credit ir Advertising 
Manager. . /

Linkime Povilui kuo daugiaa
šių pasekmių naujoj vietoj.

Ketvirtadienis, saus. 30, ’36

Kova buvo
Streikas buvo 

džiausią siuvimo industrijoje. 
Dalyvavo 40,000 YV*U ir Mo
terų, kurie pusiau alkani ir str- 
šalę vedė atkaklią kovą su savo 
darbdaviais ir net draugais, ku* 
rie slaptai dirbo dirbtuvėse, 
nes tais laikais nevisi streikie^ 
riai buvo organizuoti; neturėjo 
jokio iždo, iš/kurio butų buvę 
galima gauti paramos nors 
tiems, kurie ir tai dienai netu* 

’ rėjo ką valgyti arba nusipirk* 
ti anglių nors vienam kamba
riui apšildyti.

Tiesa, nors priešakyje stovė
jo United Garment Workers of 
Amerika vadai, bet jų iždas bu^ 
vo tuščias ir,todėl, nieko jie 
padėti negalėjo. Kada jie išra
še pašalpos čekius darbinin
kams ir pasirodė, kad ižde pi
nigų nėra, streikieriai suside- 
moralizavo iš ko įvyko sumi
šimas. Daug buvo pradėję grįž
ti į darbą, be sąlygų ir streiko 
komiteto pritarimo.

Miss Jane Addams atėjo i 
pagelbą '

Tada atėjo į pagelbą Chica- 
gos Darbo Federacija, Wo- 
men’s Trade Union įęague, vi
suomenei plačiai žinomą Miss 
Jane Addams (dabar jau, miru
si) ir kelętas Chicagos Univer
siteto profesorių, kurie morališ
kai parėmė tą streiką. Jie Viši 
pripažino, kad siuvimo indus
trijoje buvo didžiausias darbi
ninkų išnaudojimas.

Erne dalykai tvarkytis. Vado
vybė gerėjo iš United Gąrmėnt 
VVorkers of America, pritariant 
streiko komitetui, į Chicagos 
Darbo. Federacijos ir kitų vi- 
sitomenčs veikėjų .rankas. Lie
tuviams prisėjo burtis į savą 
organizaciją, kuri bandė pa
laikyti draugiškus ryšius tarp 
saviškių. Lietuvių visuomenė 
gelbėjo aukomis. Buvo suor
ganizuotas komitetas, kuria 
primdavo aukas ir gelbėjo tuos, 
kuriems prisėjo kęsti badas. 
Daug reikėjo dirbti ir dėl vie
nybės palaikymo.

Lietuviai daug nukentėjo
Lietuvįai daUg nukentėjo. Du 

jauni, pilni energijos vyrai bu
vo nušauti, būtent Charles La- 
žinskas, Frank .Nagreckis
Samuels Kaffer (ne lietuvis), 
o Mikas Lungevičia dar ir da 
bar tebenešioja žavino kulką, 
kurios gydytojai negalėjo išim
ti. Nors jo draugas Nagrec- 
kis buvo vietoje nukautas, bet 
už tai jis turėjo daug kentėti

Man prisėjo dalyvauti orga
nizaciniame darbe ne dėl to* 
kad aš bučiau norėjęs, bet to
kios buvo aplinkybės. Buvau 
priverstas dirbti tą darbą, kai
po turįs patyrimą organizaci
niame darbe, čia buvo daug 
darbuotojų, kurie
rėmė organizacijos idėją. Juliuj 
Mickevičius buvo streiko komi
teto sekretorius, kuris veikė ne 
tik kaipo sekret., bet ir streiko 
sargyboje. Jonas Katilius ir 
Wm. Stučka buvo uždaryti ka
lėjime ir kankinami neva J už 
žmogžudystę, tikslu sudemo- 
ralizuoti lietuvius ir pakrikd^- 

' ti jų vienybę. Tačiau tas po
licijai ir gerai apmokamiems 

. privatinięms detektyvams 
pasisekė.

Verti paminėjimo
Visi tie pionieriai verti

di-

įpinėjimo u‘ž jų sugabų streiko 
vedimą ir organizacijos darbą. 
Jiė buvo: p-ia Miliauskienė, J 
Poniška, (miręs), pp. Jonas Ka 
tiliUs, Jonas Tumosa, Ambro 
zaitis, Ę. Rugis, A. žilė, Lin
kartas, K. Kairys, p-ia Leo
kadija Rozirianskieiiė, (dabar 
Krikščiūnienė) ir daug kitų, 
kurių jau nebeprisimenu.
Tai tie paskutinis biivo streikas

Tas streikas nebuvę kovos fi
nalas. Tai buvo tik pradžia. 
Mes turėjome kitą streiku 1915 
metais, kuris, betgi, nebuvo pa - 
sėkmingas. Tik 1919 metais 
pavyko galutinai susiorgani
zuoti į pastovią organizaciją sU 
kuria darbdaviai šiandien taip 
rimtai skaitosi.—P. GalSkis.

Švarkas ar Milinė — 
“Pirmyn” visi lygus

Kavalie- 
susilopęš

štai kaip atrodys 
rius Jurgis Spurgis, 
kelnes, išstaišęs, išsirėdęs, kai 
jis su savo gražiąja merginą 
eis pamatyti opęrą GAVAL- 
LERIA RUSTICANA, vasario

Pradėta rengtis prie 
Taut Kapinių ap- 

vaikščio jimo

ir

nuoširdžiai

Ruošia dideles iškilmes geg. 30. 
25 metų jubiliejau^ paminė
jimui
Pirmadienio vakare, saus. 27 

d., Vilnies name, 3116 South 
Halsted št., , įvyko Lietuvių 
Tau.t. kapinių komisijos ir val
dybos susirinkimas. Dalyv.avo 
šie asmenys: Jos. Balchunas, 
A. Tamkevičia, K. Stuparas, 
Paul, Daubaras, V. Andrulis, R. 
Šniukas ir rezoliucijos narys, 
C. Mainelis. Nuo to laiko, ka
pinių steigimo sumanymas kilo 
pa? tuos lietuviu‘s, kurie buvo 
jautresni ir sumąningesni ir 
nebėį)akęntė klerikalų ir politį- 
kaujančių kunigų ? intrigų,jau 
prabėgo 25 metai.., šiėmet į- 
vyksta kapinių 25 metų su
kaktuvių iškilmės. Jos ren
giamos Kapų Puošimo dienoje, 
gegužės 30-tą.

Į vBus sukviestos tūkstantinės 
minios žmonių; čia dalyvaus vi
sos Chicagos pažangiosios drau
gijos bei organizacijos; čia bus 
paprašyti geriausi kalbėtojai.

Kalbės pirmtakunai šių ka
pinių. Yra manoma, kad atvyks 
iš Lietuvos Dr. Jonas šliupas.
Laukia Dr. J. šliupo atvykstant

\
Kalbės pirlakūnai— tvėrėjai 

šių kapinių. Yra manoma, kad 
atvyks iš Lietuvos Dr. Jonas 
šliupas. Dainuos 6 chorai-Bro
liai Steponavičiai, Kazys ir Jur
gis, parengs didžiausį beną-or- 
kestrą. Bus paparašyti keli 
fotografai, kurie nutrauks at
vaizdus, kaip visos minios, taip 
ir grupės ir pavienius bei ma
žais būreliais—šeimynomis prie 
■paminklų. Kurie atsišauks, tų 
visų paveikslai bus patalpinti 
į istorijos kapinių išleistą gra 
žiai iliustruotą knygą. z

Bus įrengti geriausi radio 
garsiakalbiai. Draugijos bus 
kviečiamos laiškais ir jos da
lyvaus su vėliavomis. Bus su
teiktos geriausibs sąlygos ir 
veltui bilietai j pasilinksmini
mo daržą kur bus piknikas;

Dabar rengėjai atsišaukia j 
visuomenę ir nuoširdžiai prašo, 
kaip lotų, savininkų, taip bend
rai visų, kurie norės, kad tilp 
fų jų atvaizdai kapinių išleistos 
istorijos knygoje, kad duotų 
žinių žemiau paduotu adresu. 
Taipgi maloniai prašome tų, 
kurie turi medžiagos, kad pa 
rašę prisiųstumėt sekretoriui 
R. šiliukui, 4208 S. Washtenaw 
AVe., Chicago, BĮ. Virginia 0079.

. \ * ,.h .-u. . ............................. i ■ _ ( .

Povilas Šalthnieras 
naujoj vietoj

9., Sokolų svetainėje, 2343 So. 
Kedzie avenue./

Išsitraukė iš kur tai Spur
gis cilinderių ir fraką ir einat 
pasipūtęs. Bet jums frako, 
nei cilinderių nereikia.

Švarkas > ar milinė, “Pir
myn” chorąš vienodai džiaug
sis pamatęs jus Sokolų svetai
nėje sekmadienį, vasario 9 d., 
kur jis stato tą įspūdingą ir 
gražiąją operą — pirmą kartą 
Cliicagoję, lietuvių kalboje.

“Pirmyn” jus kviečia.
$1.00 rezervuota vieta, kil

tos vietos po 65 centus iš ank
sto; prie durų — 75_c. ■
A ; ' : ’r (Sp)

Loterija, Kuri Nėra 
Loterija ir Žada 

$30,000
Amerikos paštas turi įstaty

mą, kuris draudžia loterijos ir 
lioterijų bilietų siuntinėjimą 
paštu. ; ’

Lioteriją, , jr ne ką kitą 
trumpą laiką atgal bsuorg&ni< 
zavo karių grupė, • the\‘ Army 
and Navy Union, vienok paš
tas ją legalizavo ir leido siyn > 
tinėti bilietus, štai* kodėl.

Lioterijos sąlygos reikalauja 
išsisakyti Army and Navy 
Post žurnalą, kuris kainuoja 
$1.00 trims mėnesiams, žurna
le yra paveikslas, kuriam rei 
kia parašyti antraštę. Laimi ne 
tas,: kuris parašo." geriausią 
antraštę, bet tas, kurio vardą 
ištraukia iš kepurės, 
prizas esąs $30,000.

Pirmas

MetusPataisos Na
muose Už Nelegali

Pašalpos Ėmimą,—__
Nicholas Palamarchuk, 46, 

4200 W. Adams Street, gavo 
metus pataisos namuose ir tu
rėjo sumokėti' $100 pabaudos, 
už tai, kad jis nelegaliai ėmęs 
pašalpą. Jis gaudavęs po $28 
j mėnesį, per 18 mėnesių, o 
tup tarpu turįs susitaupęs ban
ke apie $4,000. r

99 Metų Kalėjimo Už 
'$1.52 Vagystę

Walter Krutehinskis, 23, 2254 
West 18th Place, gavo 99 me
tus kalėjimo už pavogimą $1.52 
nuo John Pucino, 52,/ 2145 S. 
Western avenue. Kruchinskiš 
laike apiplėšimo taip sumušė 
Puciną,’ kad tas5 už kiek laiko 
mirė.

Sulaukė Svečių—Dvi 
Baltas žiurkes

ne
Radio pranešėjas^ ir žinomas 

lietuvių veikėjas ir kalbėtojas, 
Povilas šaltimieras; ^tarnauja 

pa- Lewis Style Shop krautuvėje,

Eric Anderson, 4457 N. Ha- 
milton avė., prie durų, iš lau
ko pusės, išgirdo keistą cypi
mą. Išėjęs, rado pastatytą skar
dinę, ant kurios buvo užlipin • 
tas parašas, “prašau mane pa
imti vidun”. ‘Spėdamas, kad ta» 
pamestinukas,' Anderson “pra
šymą” išpildė, bet kai atidarė 
skardinę, rado joje ne p^mes- 

žiurtinuką, bet dvi 
kės.

baltas

Kalinys James Day Pasako Kodėl Nužudė 
* s ■ Richard Loebą 

, •”« • ” J o - •' ’ ' * ‘ . '• • ' f ' .. . . u ’

Žadama pravesti tyrinėjimą iškėlimui j aikštę 
kalėjimų gyvenimo sąlygų 

—i. ., , '.į,.,—.■ .

Richard Loebo . nužudymas rys, su Day, dar nežinia. Ji§
Joliet Stateville' kalėjime šukė- greičiausiai bus apkaltintas 
le triukšmą ililnois valstijoje, žmogžudystę, bet kur kas di- 
kuris žada pąslkaigtf niiddug- desnės svarbos turės investi- 

.•---------------------------------- gacija, kuri iškels aikštėn ka
lėjimų gyvenimo , biaurumus 
ir tų kalėjimų viršininkų ir 
sargų apsileidimą ir nekom- 
petentiškumą toms vietoms, 
kurias jie užima.

nia inyestigącija gyvenimo v są
lygų visuose' kalamuose ir tų 
kalėjimų viršinijnkų elgesio ir 
favoritizmo. . f

Tokią nuomoti^ pšfeiškė A. 
L. Bowen, visuoinehės apsaugos 
departamento viršihiPkas 

’nois valstijoj, ir kiti Viršinin
kai, vakar pradėję iškelti aikš
tėn nesmagias ir Šlykščias są
lygas, privertusi^ vieną kalinį 
atimii kitam kaliniai gyvybę.

Richard Loebą Mitradiėnį nu
žudė, 23 metų' kalinys; James 
Day, kuris buvo, uždarytas už 
grotų už vaįystęs ąpie 18 mė
nesių atgal. Locbas buvo gar
susis kompanijoųąs Leopoldo, 
kito jaunuolio, $tl kuriuo 1924 
metais nužudė berniuką Bobby 
Franks, dėl įdomumo ir jausmų 
patenkinimo. Ablk ir Loebas ir 
Leopoldas buvo turtingų tėvų 
vaikąi, turėjo Viską ką norėjo, 
Berniuko Franks užmušimo lai
ku jis lanke universitetus, kur 
gerai mokinosi. , , .

James Day pasakojimai
James Day, išsiblaškęs, su

jaudintas iki histerikos, vakar 
išsipasakojo valstijos valdinin
kui Bowenui apie įvykius, ku
rie privedė jį prie Loebo nužu
dymą ir apie patį nužudymą.

Iš jo žodžių pasirodę, kad 
atsiradęs kalėjime,- Day neilgai 
laukęs įstojo į ięokyklą, kurią 
Loebas operąyo kalėjime. Il
gainiui, tarp abiejų kalinių už
simezgė draugiški ryšiai. Lde- 
bas davinėjo /Day’ui pinigų, iš
gaudavo jam iv»kias privilegi
jas, palaikydavo j kuo draugiš
kiausius santykius.

Loebas nuolat gyrėsi, kad jis 
turįs įtakos pas: kalėjimo vir
šininkus ir žadėjo Day’ui gau
ti darbą. Day priešinosi, neno
rėdamas priklAusyti nuo kieno 
nors malonės,. bet nuolat ragin
amas ir skatinamas darbą pri
imti, pagaliau sutiko. l

Po kiek laiko* Loeb padarė 
Day ui lytiniai nenormalaus 
žmogaus propoziciją, pridur
damas, kad Day gali pasi
duoti jo norams nieko nebo
damas, nes per protekciją vis
ką sutvarkysiąs, jei kartais 
abudu juos, sugautų.

; Day sakosi “baisiai pasipik
tinęs pasiulymu ir tuojau nu
traukęs ryšius su Loebu”. Bet 
Loebas nenorėjęs nusileisti, ir 
be paliovos jį persekiojęs, ra
ginimais ir prašymais sutikti 
pasiduoti jo užgaidoms.

Kuo toliau, tuo padėtis da
rėsi nepakenčiamesnė. Pereitą 
antradienį Day pasiryžo da
lyką užbaigti kartą ant visa
dos Loebui paąiulius, jie su- 
štarė susitikti kalėjimo mau
dymosi kambaryje. Day ren
gėsi muštynėms, bet Loebo 
galvoje buvusios visai kito
kiosmintys. ;

Atėjęs maudyklėn, Loebas 
ėmė nusirengti. Ir, išsitrau
kęs skustuvą,; prievarta vertė 
ir Day taip padarytį aiškin- 

| danias ir juokaudamas? k$d 
Dayui nėra ko bijoti ir “kad 
neskaudės”. ■■

Day pasipriešino įr prasidė
jo muštynės. Jįą kruvinas fi
nalas buvo toks,, kad Day, be
sigindamas,.' atėmė iš Lpebo 
peilį ir per mėnesius, slopina
mo piktumo ir pasibiaurėjimo 
pagautas, taip skaudžiai Loe- 
bą sukapojo, kad tas netru
kusmirė. ■ ! ' 'l > ■ ’

Ką kalėjimo viršininkai da- 
..'; ?, w»wy.,,i,'..

Valandosrnuo 9.mo iki 9 v. vak,
DR< C A R R

DENTISTAŠ
Nupigintos kainos ant visokio Plate 
darbo. Blatas pataisau j tris valandas 

8$6 WEST 63rd STn 
•; TeL Normai 9100.

Antros lubos priešais Wiebold

buvęs Keistučio,] 
vice-pirmininkas'

land ayenue, 
L. P. Kliubo ' 
ir darbuotojas lutose organiža^ 
cijosė. Jo'užlaikoma alinė^pa- 
krikštytai vardu “Ashland Inn”. 
Pirmiau p. Buishas buvo ap- 
draudos biznyj.

CIASSIFIED ADS
U......................   I ....... . .....................  ■<

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite i: 
Univeršal Restaurant 

(ANTON A/ NORKUS, Sav.) 
750 W. 31st St.

• Tel. Victory 9670

Bowling—Luhch—Bar
20 Botfrling Allėys 

lO Billiard & Pocket Tables 
* ‘Lun'-h Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
v Chicago. III .Tautiškų a p i n i ų Į . . . . . . . . . . . . .

Protesto Rezoliucija gėrimų skladas
. wr i iv* • Gausite, visokių gėrimų, didžiausisLietuvos Valdžiai

Sklypų savininkai ir dr-jų at
stovai smerkia Simanavičiaus 
areštą ir reikalauja žodžio, 

tikybos, etc., laisvės.
■ « *

Chicagos Lietuvių Tautiškų 
Kapinių sklypų savininkai ir 
draugijų atstovai, kurie laikė 
susirinkimą saušio 19 d., Au
ditorijoje, priėmė protesto re
zoliuciją Lietuvos valdžiai.

Toje rezoliucijėje pasmer
kiama A. Simanavičiaus areš
tas už palaidojimą nekrikšty
to sūnaus šalę, motinos, kata
likų kapinėse; reikalaujama 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
tikybos laisvės, ir, sveikinami 
visi laisvai protaujantieji Lie
tuvos žmonės.

Rezoliucijos tekstas seka:
Rezoliucija Lietuvos Valdžiai

Chicagos Lietuvių Tautiškų 
Khpinių sklypų savininkai ir 
draugysčių , atstovai skaičiuje 
700, savo susirinkime, sausio 
19, 1936 metų, Lietuviiį Audi- 
totijoj, 3133 Šo. ftalsted ! St., 
priėmė sekamą rezoliuciją:

Mes smerkiame areštavimą 
piliečio x A. Simanavičiaus, 
1935 metais, Kupiškyje, Pane
vėžio apskričio, už tai, kad 
jis palaidojo savo nekrikšty
tą kūdikį šalę savo žmonos 
katalikų kapinėse ir reikalau- 
jamc laisves Lietuvos žmo
nėms netik laidotis kur jiems 
patinka, bet sykiu ir laisvės 
žodžio, spaudos, susirinkimų 
ir tikybos—tikėti 'kaip jie no
ri, arb^ visai netikėti.

Mes taipgi reiškiame savo 
^simpatiją visiems laisvai pro
taujantiems Lietuvos žmo
nėms ir pritarimo jų pastan
goms steigti Lietuvoje laisvas 
kapines.

Šią rezoliuciją nutarta pa
siųsti Lietuvos valdžiai, jos 
galvąi, valstybės Prezidentui 
Antanui Smetonai, ir įtalpinti 
Amerikos lietuvių, spaudoje.

Rezoliucijos komisija:
V. Andrulis,
P. Daubaras,
C. Mainelis. 1

pasirinkimas pas lietuvi.
Moiiarch Wine & 

Liųuor Store 
JOHN GAUBAS, Sav. 
3529 So. Halsted Street

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės

EMERALD DAIRY
Senuko Daugelavičiaus

3251. Emerald Avė. _  “L
Pristatėm i namus ir groserj. 

Pašaukit.
Victory 4181

FOX DE LUXE
Alus—5 ' centai. Degtinė—10 centų 

Užkandžiai visados.
. J. G. Tavern

JOHN GRIBAS, Sav.
3318 So. Halsted St

Crane Coal Co į 
5332 S. lA>ng Avė

TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run 
5 tonai ar daueriau $7.

Smulkesni $7.05
Screened 

..30 tonas 
tonas

P. CONRAD
5 STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau į renta

Įclassifiedads ]
Business Service

• Biznio Patarnavimas
NAMU SAVININKU ATYDA1 

Musu biuras .sutelks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu s- 
rendauninkais. Mcža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais ru< 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St., 

, . Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

■ 1 i! ;-"f ‘ 1 ", ■ '

Tavern biznyj tarp sve
timtaučiu

WEST ĘNGLEWOOD.— Per 
kurį laiką čia operuoja alinę 
Wm. Buishas, 6818 South Ash-

INCOMETAX 
BLANKAS

galite išpildyti 

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted St.

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
Į LIETUVA

’ Litais arba' Doleriais.
/ » Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

—o— 
UNIVERSAL STORAGE 

V. BAGDONAS. Sav. 
Local and Long Distance 

Purniture and Piano Movint? 
3406 S. Halsted Street 

nhnrw» Vardu 8408

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

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

Hemlock 0800

Financial 
r Fhmnsai-Paskolos 

"skolinam pinigus 
Ant 1-mu ir 2-ru moreičiu visose 
apiėlinkėsė (ir perkam), nuo $100 
iki keliu tūkstančiu. Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamenta.

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. NVeslern Avė.

✓Tel. Grovęhill 1038
—■lli.l !■—■■■■     .1 ..... .......... .. ........

" HcOAL r
HIGri GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run .................... ............ :
Lump. Egg or Nūt ..............
Screenings ....... ,..... .............. ..

„ Direct from the Mine. — 2 
minimom. 

Cslll Day or Night 
KEDZIE 3882

$5.75 
6.00 
4.75 

: ton

AUGSTC3 PUŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Ruri ......... ..... .................. $5.75
Lump, Ėertf ar Nut ............  6.00
Screenings      ........ „—  4.75

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

- Tel. KEDZIE 3882.

z Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir slnkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerįus ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negru pirksite kitur.

.S. E. SOSTHETM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

—O—
CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 

Wells St. Barbenai: 50 pilnu setų 
Bar Fikčerių. Išrenrimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stajų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi ffrosernių-lunchruimio- 
hamburprer ir visi Jciti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

—O-—

BARGENAS — pardavimui visi 
rakandai 5 kambarių. Priežastis — 
Moteries mirtis. Atsišaukite vaka
rais 4621 So, Fairfield Avė, Antros 
lubK ___________________

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo už porteri arba 
indų plovėja. Esu patyręs. Sabas- 
kis, 1801 Canalport Avė. Telefonas 
Monroe 6776.

Help" Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

INTELIGENTIŠKAS pardavėjas 
25—45 amžiaus užimti pastovia vie
ta; mokame aukšta komisą. Kamba
rys 618. 203 N. Wabash Aye.

PEILIU TEKINTOJAI dirbti ant 
šlapiu tekėlų. Whitaker Mfgr. Co. 
5723 West 65th St. Paimkit 63-čios 
gatvės sratvekari iki Clearinpr.

Help Wanted—Fe malė 
\ ‘ Darbininkių reikia

MERGINA prie abelno namu dar
bo. Nėra kūdikių. ' Pašaukit Ne- 
vada 5157 prieš 1:00 vai. ir 
Rockwell 5157 po 1:00 .

Business Chances
PerdaviipuiBiCTiiai______

PARSIDUODA Tavernas. Biznis 
uždėtas su alaus sugrižymu, kam
bariai prie vietos . Mes turime 2 
biznius, todėl bile katra parduosime. 
Kreipkitės: Gust Galimskas, 4410 S. 
Califomia.

PARSIDUODA Tavem arba visa 
prapertis. Gera vieta. Arti Stock 
Yards. 4522 Gross Avė. Boulevard 
5308.

TAVERN parsiduoda — Visa ar
ba puse — Labai geroje vietoje, 
prie gatvekarių bamės. Atsišaukit 
tuoj 6818 S. Ashland Avė.

APDRAUDA NUO UGNIES
Apdrauskit savo narna ir rakan

dus nuo ugnies. Mes apdraudžiamo 
visose geriausiose ir didžiausiose 
kompanijose jau per 25 metus.

Ben. J. KAZANAUSKAS 
2202 W, Cermak 'Rd.

i Tel. Canal 8887 '
f *

PATAISYK STOGĄ IR 
RYKAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street
Tel. Boulevard 0250

----- ;------- - ---------------------- ;-----

IGERB. Naujienų skaityto- į 
joa ir skaitytojai prašomi' 
pirkinių reikalais eiti i tas' 
krautuves, kurios skelbiasi f 
Naujienose. .

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

107 AKRU farma. išmokėta, 
ganė. Geri budinkai, punas 
ir įrengimai. Mainysiu ant
Zaremba. 2845 Palmer St. Armitage 
7949.

MichL 
stakas 
namo.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

PRIVERSTAS paaukauti. Aplei
džiu miestą. 3 flatai ir Storas. 1736 
N. Wabansia $1000 imokėt. Mažas 
balansas ant išmokėjimo. Arti lie
tuviškos bažnyčios . Pamatykit sa
vininką 1953 N. Mozart.

5921-23 S. Ada St. 2 flatai ir 5 
kambariu bungalęw. mainys i farma.

So. Kedzie Aw., Storas ir 5 fla
tai. Rendos neša $1620 i metus 
Duokit pasiulijima.

830 N. St. Louis Avė., 7 kamba
riu rezidencija, 
luma. 
$3800 .

Karšto vandens ši- 
Aržuclo grindis. Barmenas 
Reikia $500 .
LOUIS MORRIS. 

4006 West Division, 
Tel. Spaulding 5754.




