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Hauptmann Išnaujo 
Pasmerktas Mirti

Lietuvos Naujienos

Turės mirti elektros kėdėj už šešių savai 
čių,—po kovo 30 dienos

TRENTON, N. J., vas. 19. 
— Tretį kartą Bruno Richard 
Hauptmann šiandie liko pa
smerktas mirti elektros kėdėj 
už nužudymą Lindberghų kūdi
kio.

Senas teisėjas^ Trenchard, 
prieš kurį buvo nagrinėjama jo 
byla, nutsatė naują laiką jo nu
žudymui—savaitėj po kovo 30 
dienos.

Hauptmanno advokatai ne
paliauja dėję pastangas jį iš
gelbėti. Bet progos nuolatos 
mažėja. Visi keliai teismuose 
užsibaigė ir jį begali išgelbėti 
tik naujas bylos nagrinėjimas. 
Bet tai gali atsitikti tik tuo at
veju, jei butų surasta naujų 
svarbių įrodymų. Arba mirties 
bausmės vykinimą dar kartą ga
li atidėti gubernatorius Huff
man. Ką jis darys, dar neži
noma, bet jis pirmiau yra pa
reiškęs, kad daugiau atidėlioji
mų nebus, jei neatsiras naujų 
įrodymų. O jis ir pats prisi- 
pažysta, kad naujų įrodymų 
ikišiol surasti nepasisekė.

Dabar prie Hauptmanno ad- 
vokatų štabo prisidėjo ir gar- 
sjisiš- New Yorko kriminalis 
advokatas Leibowitz, kuris buk 
dar nė vienos bylos nėra pra
laimėjęs, bėnt nėra tarp jo 
gintųjų nė vieno nužudyto.

Jį pasamdė viena moteris iš 
Washingtono. Leibowitz yra 
pareiškęs, kad jis Hauptmanną 
ginti apsiimsiąs tik tu‘o atvc 
ju, jei tasis pasakysiąs pilną 
tiesą, nes jis netikys į teisin
gumą Hauptmanno liudijimo 
teisme.

Leibowitz jau kartą tarėsi su 
Hauptmannu kalėjime, bet, 
esamomiš žiniomis, nieko iš jo 
neišgavęs. Tik Hauptmannas 
pirmą kartą apsiverkęs kaip 
mažas kūdikis. , .

Teisėjas Trenchard naująjį 
mirties dekretą pasirašė gulė
damas lovoj, nes serga gerklės 
ligą. Tą dekretą paruošė vals
tijos prokuroro pagelbininkas 
Lanigan. Teisėjas betgi atsi
sakė svarstyti ar pasisakyti dėl 
bylos.

MILvv— Vaikų ligoninėje, apie 15 mylių nuo Milwaukee, 27 pacientai, išbuvo tatskirti 
nuo pasaulio per dešimts dienų. Sniego kalnai nutraukė visą komunikaciją. Gelbėtojai, pasiekę 
ligoninę, išvežė visus ligonis į Milwaukee.'_'Ligoniai buvo atvežti rogėmis iki gatviakarių. .
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ISPANIJOSDEŠI
NIŲJŲ KABINE
TAS REZIGNAVO

Nauji gaso gaisrų ir Vokietijoj ir radio 
ekslozijų pavojai I kritikuoti yra

Utica, N. Y. “išdavystė”
ekslozijų pavojai 

Utica. N. Y.
UTICA, N. Y., vas. 19. — 

Biznio dįstriktas, kuris vakar 
turėjo užsidaryti delei gas^ 
eksplozijų ir gaisrų pavojaus^ 
tebėra uždarytas ir šiandie, nes 
pavojus ne tik nesumažėjo, bet 
dar padidėjo.

Vienoj vietoj jau eksplodavo 
duobė, kur sueina gaso perva- 
dos. Visur kitur tokios duo
bės atidarinėjimas, kad susi
rinkęs gasas galėtų išeiti. Dau
gely vietų duobėse ir net gat
vių plyšiuose kilo gaisrai, taip 
kad gatvės daugely vietų lieps
noja.

Pašaukta ir _ milicija gelbėti 
policijai palaikyti tvarką ii 
neleisti žiopsotojams lysti į už
darytą distriktą.

Biznieriai protestuoja prieš 
jų biznių uždarymą ir reika
lauja ; distriktą atidaryti, nors 
distriktas yra atsidūręs ir nau
jame pavojuje:, pratrukusios 
vandens pervados išplovė žemę, 
taip kad gatvės gali bile mo
mentu įgriūti.

BERLYNAS, vas. 19. — Vo- 
kieti jos radio programų leidė
jams labai nepatinka, kad 
“neigiamai” yra kritikuojami 
nacių radio programai. Tokia 
kritika esanti įžeidimas “vokie
čių kultūrai”.

Kadangi radio priklauso val
džiai, tai “neigiamas”- jų kriti
kavimas yra kartu ir “neigia
mas” kritikavimas pačios val
džios, kas yra tolygu “šalies 
išdavystei”.

Šveicarija uždarė na 
cių organizacijas; 

naciai dūksta

Švedija išvarė 3 
nacius

BERLYNAS, vas. 19. —Na
ciai didžiausiu piktumu puola 
ir Švediją, kad pastaroji išvarė 
tris Vokietijos nacius.

BERLYNAS, vas. 19. -—Vo
kietijos nacių spauda labai 
dūksta delei Šveicarijos užda
rymo nacių organizacijų: Esą 
naciai buvę aukomis, o ne kurs • 
tytojai ir todėl uždarymas na
cių organizacijų yra lygus at
viram nacių persekiojimui.

Vokietijos naciai grūmoja 
stvertis atgiežos prieš Vokieti
joje gyvenančius šveicarus. ,

Žinoma, naciai1 nė neužsime
na apie Šveicarijoskaltinimus, 
kad naciai šmugeljavo ginklus 
ir sprogstamas medžiagas ir 
kad jie grobėsi savo priešinin
kus Šveicarijos žemėj ir slap
ta juos gabeno Vokietijon. 
Taipjau neprisimenama ir apie 
nacių vestą propagandą už 
aneksavimą tūlų dalių Šveica
rijos ir apie įsiveržimą į Švei
cariją, jei tas butų reikalinga 
ir' naudinga Vokietijai.

Italai suėmė Ethiopi- 
joj du lenkus; ruo

šiasi puolimui ’ "
SU ITALŲ ARMIJA ŠIAUR. 

ETHIOPIJOJ, vas. 19. — Du 
baltieji žmonės, kurie liko su
imti su ethiopų armija, šian
die liko išvežti Italijon.

Suimtieji yra lenkai Dr. 
Maxįmilįan Bekfiv, 36 m. ir Ta
das Medynski, AVaršavos laik
raščių korespondentas^ Abu dir
bo Ethiopijos medikalėj tarny
boj. Jie pasidavė vas. 16 d., 
laike Amba Aradam mūšio.

(Raudonojo Kryžiais atstovas 
Addis Abaobj telegrafavo j Ge- 
nevą, kad toji pareikalautų pa
siaiškinimo iš Italijos deL su
ėmimo šių dviejų lenkų, nes jų , .
suėmimas prieštarauja Iiiterna- skandalą, 
cionalio Raudonojo Kryžiaus 
konvencijai). "

Italijos armijos šiauriniame' tarimą, kad dešinieji ir armijos 
fronte komanduotojai dabar i vadai gali bandyti padaryti per- 
ruošiasi prie labai smarkaus versmą tikslu4 neleisti sudary- 
ofensyvo, kurio pradžios gali- ti kairiųjų valdžią, 
ma tikėtis prieš pradžią lietin
gojo sezono.

Nepasitenkindami dabar, lai
mėta pergale ir paėmimu per
eitą šeštadienį Amba Aradam, 
italai ruošiasi visu smarkumu 
veržtis toliau, kol ethiopai po 
pralaimėjimo yra pakrikę ir 
dar nespėjo susitvarkyti.

Turėjo pasilipti 60 
pėdų, kad nupjauti 

rankų
Rezignavo iš priežasties kairių

jų partijų laimėjimo seimo 
rinkimuose v. . .

MADRIDAS, vas. 19. Ispa- 
nijos dešiniųjų valdžia rezig- 
ndvb šiandie į| priežasties kai
riųjų partijų laimėjimo seimo 
rinkimų, kure įvyko pereitą 
sekmadienį. > ' .. .

Dešiniųjų koalicijos valdžia, 
vadovaujama premiero Valia- 
dares, išbuvo savo vietoje tik 
nuo gruodžioišSO d. Pirmesnę 
dešiniųjų valdžia turėjo rezig
nuoti žymiausiems jos vadams, 
įsivėlęs į didelį gembleriavimo

'Dabartinio kabineto rezigna
cija sekė kairiesiems iškėlus į-

LOWELL, Mass., vas. 19.— 
Daktaras pasilipo 60 pėdų ug
niagesių kopėčiomis, kad nu
pjauti sutrintą kairiąją ranką 
John McCoy. 47 m., ir jį pa- 
liuosutoti.? Pirmiau to prie jo 
pasilipo kunigas suteikti jam 
“pasį^tįnį patepimą”.

x McCoy operavo kreiną Lowell 
Gas Light Go. dirbtuvėj. Krei- 
nąs nukrito ant geležinių stul
pų, kurie pervėrė kreino grin
dis ir patį McCoy prikabino už 
rankos prie lubų. Taip McCoy 
iškaboje visą naktį iki dakta
ras pas jį pasilipo, ranką nu- 
piovė ir tuo jį paliuosavo. Mc- 
Coy . yra kritiškoj padėty, nes 
daug kraujo nubėgo, be to ne 
tik neteko rankos, bet ir ko
jos zyra, Nušalusios.

Vokiečiai reikalauja 
kolonijų

BERLYNAS, vas. 19. —Ber
lynu universitete įvyko masir 
nis mitingas, kuriame buvo rei
kalaujama ;sugrąžinti Vokietijos 
kolonijas. Taipjau buvo išreikš
tas pritarimas Japonijos eks
pansijos programui. Bet kalbė
tojai kartu smerkė Mussolini 
už mobilizavimą vokiečių pieti
niame Tyroliuje “karui,r kuriam 
jie jaučiasi neutralus”.

Išteisino įtartą re
daktoriaus Liggett 

žudytoją
MINNEAPOLIS, Minn., vaš. 

19.—Isadore Blumenfeld, buvęs 
butlegeris, kuris buvo teisia
mas už nušovimą redaktoriaus 
Walter Liggett, liko jury ištei
sintas. Nors užmuštojo re
daktoriaus našlė prisispyrusi 
tvirtino, kad jos vyrą tikrai už
mušė Bulmenfeld, tečiaus jury 
patikėjo jo įrodinėjimui, kad 
jis tuo laiku buvo barzdasku- 
tykloj, toli nuo ^žmugžudystės 
vietos;

Susektas suokalbis 
nužudyti Ethiopi- 

jos karalių
V ‘ ■ \

ADDIS ABABA, vas. 19. — 
Čia susektas suokalbis nužudyti 
karalių Haile Selassie taip su
gadinant jo asmenišką lėktuvą, 
kad jis pasikėlęs susidaužytų ir 
karalių užmuštų. Dabar deda
ma visas pastangas surasti pik
tadarį,, kuris turėjo būti eks
pertu mechaniku, nes lėktuvas 
taip sugadintas,. kad sugadini
mą butų kuosunkiausia šuselę- 
ti. . , < ;

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

• našauja:
Apsiniaukę, gal sniegas į va

karą; ne taip šalta.
Vakar ryte šaltis buvo pasie

kęs 6 laipsnius žemiau zero, bet 
dieną Įbuvo jau kiek šilčiau. 
Manoma, kad šįryt šaltis jau 
nesieks *zero.

Saulė teka 6:40,

' '

Gumos darbininkų 
streikas plečiasi

leidžiasi
Ii

EIlsworth Austrą 
lijoj

MELBOURN, Australijoje, 
vas. 19.—Poliarių sryčių ty
rinėtojas Lincoln Ellsworth, ku
ris kartu su4 lakūnu Hollick- 
Kenyon perskrido pietinį polių, 
atvyko į Australiją. Jis sako,

AKRON, O., vas. 19.—Good
year Tire and Rubber Co. dar
bininkų streikas, kuris prasi- kad norėtų gryšti' atgal tęsti 
dėjo tik “sėdėjimo streiku” tiek Savo tyrimo darbą, bet nema- 
išsiplėtė, kad turėjo užsidaryti nąs, kad susiras tam proga, 
visos dirbtuvės ir dabar ne- V" 1

Suėmė daug aukso
1 ■■-į-—

NEW YORK, vas. 10. —Fe- 
deraliniams agentams pasisekė 
susekti ir paskutinę valandą sur 
imti viename yaulte 10,000 
auksinių $20, kurios dabar yra 
vertos $338,000. Tą auksą buk 
buvo rengimąsi tuojau iššmfu- 
geliuoti iš šios šalies. Jo savi
ninkas esąs Zelik . Josefovvitz, 
kuris gyvena Šveicarijoj.

Jis ir pirmiau, slapta išvežęs 
į Eutopą aukso ’ųįfc $273,000. .

LOGANSPORT, Ind., vas. 19, 
—Mrs. Emma Deboo, 72 m.j 
rasta sušalusi savo namuose, 
kuriuose ji gyvena visai viena.

MOLINE, III., vas. 19. —Di- 
namitu'ojant šiukšlyno gaisrą 
liko užmuštas ugniagesių virši
ninkas Hawk.

MUSŲ MEDŽIO MEISTERIUS 
KVIEČIA DALYVAUTI 
LEVANTO PARODOJE

Nelaimingos piršly
bos Babtuose

‘ 1 ' i V- 1 •

Jaunikį apvogė, o piršlį užmušė

> šiomis dienomis Kauno > apy
gardos teismas sprendė įdomią 
bylą, kilusią dėl nelemtų pirš
lybų • Babtuose. Buvo taip:

Balys Rubinskas su savo su
gyvento ja Mare' Buziene į Bab
tus vežė piršliuosna Stasį Va
leiką. Atvykus piršliams pas 
Kavaliauskienę prasidėjo Vai
šės. Prie stalo tuojau buvo 
pakviesti Rubinsko brolis Jo
nas, Jono žmona, Kavaliaus
kienės duktė Viktorija, o vė
liau ir darbininkai Juliuą ir 
Vladas Korsakai, Antanas Gri
mas ir J. čekatauskas, kurie 
dirbo prie plento statybos. Visa 
ši linksma jauna kompanija 
prie ukandžio ir stikliuko iš
sėdėjo per naktį, juokavo, pa
sakojo anekdotus, vieni kitiems 
piršosi, bučiavos. Besilinksmi
nant patekėjo saulė (tai buvo 
vasarą), paskui aukštai ji pa
kilo, pagaliau laikrodis išmušė 
10 vai., o piršliai vis svečia- 
vos. Besilinksminant jaunįk:s 
Valeika pastebėjo, kad iš jo 
kišenės dingę visi pinigai. 
Kompanija vienas į kitą sužiu
ro, o piršlys šeimininkei Kava
liauskienei pareiškė: “Mąn tie
siog gėdą, kad tamstos hanųjų- 
se mus apvogė...v Ir ant to šir
dies ^skauąpio. buvo linksmint-' 
masi toliau? (Pabrėžtina, kad 
visos vaikės buvo keliamos jau
nikio sąskaiton).

Netrukus į kambarį įėjo VI. 
Korsakas ir taręs “Reikia pa
daryti vėją!” mėgino apversti 
stalą.* Nuo čia visa istorija ir 
prasidėjo: keli sukibę norėjo 
Korsaką išstumti lauk, bet jis 
spyręsįs, kol nutaikęs progą, 
drožęs kažkuo kietu Rubinsktfi 
į galvą. Rubinskas Korsakui 
dūrė peiliu ir jį sukruvino. Iš 
sigandę, kompanijos dalyviai 
išlakstė pro duris, o Rubinskas 
su Korsaku glebėsčiavos, mu
šės ir besimušdami įsigrūdo į 
vieną atskirą kambariuką. Greit 
iš to kambariuko ’ išbėgo Kor
sakus jau gerokai apkruvintas, 
o abu Ručinskai pasiliko kam
bary. Piršlys pasilindo po lova, 
o jo brolis laikė duris iš vi
daus, kad niekas neįeitų į vi
dų. Tada A. Grimas kuolu da
vė į langą, išgrūdo lango rė
mus ir tuo pačiu kuolu pradė
jo badyti Joną Rubinską, ku
ris laikė, duris. Rubinskas bu
vo priverstas duris paleisti. 
Tada įsikarščiavę Korsakai, 
Grimas ir čekatatfskas, nešini 
įvairiais įnagiais įpuolė į kam-’ 
barį ir puolė Rubinskus: VI, 
Korsakas taburete parmušė ant 
žemės Joną Rubinską, o pas 
kui, visi supuolę, išsitraukė iš 
palovės Balį Rubinską, kurį tol

Kaip Kauno m. savi
valdybe projektuoja 

aprūpinti butais 
darbininkus

Galėtų pastatyti modernišką ko
loniją, bet bijosi, kad joj nc- 
susispiestų valdžiai neprita
riantieji

■   i1 r**1 'p

KAUNAS.— Kauno burmist
ras kreipėsi į miškų departa
mentą pabrėždamas, kad Kau
ne butai tebėra brangus ir dar
bininkams sunkiai prieinami. 
Nuo pigių butų kolonijų savi
valdybė atsisikanti. Savivaldy
bė galinti darbininkams pasta
tyti ir modernišką koloniją, bet 
tokia kolonija galinti virsti ki
taip nusistačiusiems (žodį “ki
taip” cenzūra išbraukė) apsi
gynimo vieta (čia burmistras 
turi galvoje, Vieną Austrijoj). 
Burmistras projektuojąs darbi
ninkams pastatydinti mažų na
mukų ir darbininkams duot iš
simokėtinai. Klausia ar mirš 
kų departamentas tam suma
nymui pritaria, y Savivaldybė 
jau gavo iš miškų departamen
to atsakymą, kuriame rašoma, 
kad departamentas pritariąs ’ir 
nurodė, kad savivaldybė galin
ti gauti statybinės miško me
džiagos.

- L J- ■

. NUBAUDĖ KELIOLIKA 
PREKYBININKŲ

KAUNAS. — Paskutiniuoju 
laiku Kainų tvarkytojas nu
baudė eilę prekybininkų Kaune, 
Tauragėj, Prienuose, Kupiš
kyje, Rokiškyje, Pilviškiuose ir 
Biržuose už kainų nepažymėji- 
mą ir nustatytos sėlenoms kai
nos nesilaikymą. Bausmės aiš
kia iki 50 lt.

Iš VILNIAUS ATVYKO I 
KAUNA VOGTI

KAUNAS. -— Kručinskas iš 
Vilniaus atvyko į Kauną, čia 
susibičiuliavo su vagiu recidi- 
vistu Jonu Skukausku ir pra
dėjo kraustyti žmonių butus. 
Kriminalinė policija abu vagis 
areštavo ir padėjo į kalėjimą.

mušė, . kol kažkieno pakviesta 
atėjo policija ir sadistišką puo
tą likvidavę.

Baliui, Rubinskui buvo su
laužyti šonkauliai, sužaloti di
dieji kraujo indai, kraujas įsi
liejo į krutinės ląstą ir Rubin
skas tuojau mirė.

Kaltinamaisiais buvo pa
traukti keturi, bet teisme kal
tė pasitvirtino tik dėl dviejų, 
būtent, V. Korsako ir Ant. Gri
mo. kuriodu apyg. teismas nu
baudė po trejus metus sunk, 
darbų kalėjimo.

dirbą 14,000
Jis bus čia svečias federalinės1 Spėjama, įąd ji įnirę širdies Ii
valdžios

KAUNAS.—Inž. agr. Veisas, 
gyvenąs Palestinoje, Lietuvos 
Generaliniam Konsului > pave
dus, kviečia švietimo Ministe
rijos amatų mokyklas dalyvau
ti Levanto parodoje, kuri į- * 
vyks šių metų balandžio 30 — 
geugžės 30 d.d. Tęl Avive, Pa
lestinoje. Jis nurodo, kad bal- 
dai Palestinoje dirbami labai 
blogąi ir yra labai brangus. Jis 
tikina, kad dalyvauti išsimoka, 
nes nuvežti baldai bus parduo
ti ir sudarys reklamą bei pra
skins kelią mu*sų baldų eks
portui į Rytus.

NaujieniiRadioProgramai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties

1080 Kilocycles (5000 Watts Pajėgos).
Šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



p'f

\ '*»!<} ■ ... •; ->iWf/ •’ A

Clcvelantlfl ir Ohio iŠįkrkin:tt SUSi^hijfeą fr btf- 
simą šeifną, kl6ris wksifcs Ibjlr-' 
žėlio ži d/?* -r r- -. '- ')

NAU^ENOS,Chi^go,Ill. Ketvirtadieniu vas. 20, ’36 *

• 4, - 1 *

Dovanos jaunavedžiams
Kiekvienais metais yra ski-. 

riamos doVaiios ’tiefns, kpriė 
susituokia miesto auditorijoje 
per valgomų daiktų parodą, 
šiais metais parodoje Frank 
Balon vedė Helen Leszynski. 
Jų susituokimą matė penkidli- 
ka tukstahčių žnidnių, kttriė 
buvo auditorijoje. Jaunaved
žiams kompanijos dovanojo 
daug gyveriiihui ’rėikklfngų 
daiktų ir maisto. Gavd thip pat 
ir pinigiškų dovknų.

Išsiskyrė
Vincas G,enutis gavo skyry

bas nuo Mary Genutis. Jų by
la yra teisme užrekordiiota.

Per viehą dieną
Vienos dienos būvyje įvyks

ta daug visokių dalykų. Štaiį 
paimkime kad ir Clevelando vLf 
šokių atsitikimų vienos dienos 
(vasario 10) kroniką: gimimų 
buvo 35; mirė septyni; apsi ' 
vedė 37; reikalaudami skyrybų 
į teismą kreipėsi 22; dešimčiai' 
porų teismas pripažino skyry-? 
bas.

Tai Vien tik yieilos dieiioš; 
mutsų miesto kronika. Ir ji to
li gražu nėra pilna. Tai rodo,; 
kad kas dieną, kas valahclą 
daug visokių dalykų įvyksta. 6 
kiek visokių naujenybių, višo- 
kių nuotykių įvyksta Visarriė 
pasaulyje? . /

Labai daug.

žydhi bandys sukelti - 
$4,000,000

Vietos žydai labai smarkiai 
pradėjo darbuotis. Jie pasiryžę 
yra per trumpą laiką sukelti 
keturis milijonus dolerių. Tais 
pinigais jie gelbės vyriausią

/Bankas išmokės diviAendus
T>ELAWA‘RE, Girto. The 

DĄtošft teknk’ing 'Č^. 'of Dela- 
ware šiomis dienomis paskel- 
be, jog turinti sukėlusi $25,- 
000 depozitoriams atmokėti. Ši 
suma sudarysianti 75 ^nuošim
čius visų indėliij. Vadinasi, 
žmdneš jau ftalbar aitraus 75 
centus už kiekvieną padėtą do
lerį. 'Labai galima, kad ilgainiui 
‘bus aJfrtibkėtii Wėrfš 'už 'dole
rį. 4 ’ L

1 Tas Bankas užsidarė prieš 
ketverius metu^.

Duonkepiams pakeliamos 
Wos

Šio miešto duonkepių unija5 
iškovoję savo narikms didesnes: 
algas. Jau teveik visos stam
besnės 'duonkėUykldš kutįko sa-; 
vo darbinirtkh’niš1 'algas eit i.; 
ApskaiČiiiojafffh, kad per me
tus CleVelando dUOtikefriai gaus 
$250,006 daugiau 'Hėkū'iį) jie li-j 

‘gi Šiol gaudavo. I
Tali ’g'kna gerki. Tačiau kyla 

klktišiftfhš, ar 'dudnkėpiai ’flė- 
šumanyS tik pakelti kk'fnaŠ (dtlo- 
liai;

^Olšauskas organizuoja 
chorą

NWjdk parkpijdš Vargoninin
kas, p. fr. Olšauskas, p'radejė1 
smarkiai darbuotis. Jis organi- 
'zuoja didėlį chorą. Tai neblo- 
•gas dalykas. Tkčiau kai kuriė 
friSlrio, jog cleVėlalridiečikms rei
kėtų sūkurti v^rų chorą. Tali 
būtų naujenybe. ’

Suimta lietuvaitę, už daly- 
Vavimą plėšime

šidttfis ‘diėncftnis liko šūim- 
ta VietUš lietuvių duktė. Ji yrš 
kaltihairik tuo, kaid ’kūrtū šu 
SaVo draiigaiš 'Žniogų apf^ješu •

Vokietijos žydus, kuriuos lliV jietuvaitė yra Julia Yu*r- 
leris - yra' 'įiaĄry ž^s visiškai f gu-j ^ra'u“
triu^kiiitj. Vokietijos ž^dai fbu.T 
gabenami į. Palestiną.

Didelis gaisras
EAST LIVERPOOL, Ohio. 

— čia įvyko didelis gaisras. 
Degė fabrikas, kuriame yra dir
bamos popierinės dėžutės. Vie
nas ugniagesys buvo pritroš- 
kęs, tačiau pasisekė jį atgai
vinti. ' ,

Suėmė gudrius plėšikus /
šiomis dienomis policija su

ėmė du jaunus vyrukūs, kurie 
Clevelande papildė labai daug 
plėšimų. Jie sugalvojo tokį 
triuką: pasiversdavo pplidmo- 
nais ir eidavo “kratų” daryti. 
Įsigavę į namus jie labai intio- 
dugnią kratą padarydavo, o kas 
jiėms patikdavo, tai nusavinda
vo. Dažniausiai jie įsigaudavo 
į namufs tuo pretekstu, kad tu
rį įsakymą ieškoti vogtų daik
tų, /

Tačiau tie paukštukai dab^ir 
pakliuvo ir, tur būt, fhrės il
gai pakutavoti už' savo grie- 
kus. ' z

g^Sd ' Abba^Ni^kfefsl1 ir ^Paftl Pit? 
lak «sulaikė !lohn Gilles ir at
ėmė-iš jo dvyliką dolerių. Su
skaitę pinigus, jie ašttidniš do
lerius tuoj grąžino. Kai poli
cija vėliau juos sulaikė ir pa
klausė, kodėl jie aštuonis do
lerius grąžino, tai atsakė, kad 
jiems tik keturių dolerių terei-

Cenzūra
Ohio valstijoje garsinis fil

mas, kuris žemina <4iiąiijįją ‘da
lybų”, nebus rdddthaš. T'afp pa
tvarkė komisija, Wri čenžiiriid- 
ja kino filmus. KdtfiisijA. rtih- 
tyti, surado, jog tdkibš fįŠfies 
propaganda nėra pageidhujh- 
ma.

Netikrų pinigų platfritojai 
i^oližjajAKRON, 'Ohio.

Labai nemalonu, kad lietu
vių Vaikai įsivelia j tokias is
torijas. 'Tai vis blogų draugų 
jfaka. Sakoma, kad Yurgėlis 
mėgsta ‘naktimis trankytis ir 
dažnai alinėse laiką praleid
žianti.

Lietuvos heinikltiusomybes 
' minėji'mas

* ’ 4 , . ,e J .1 • - < . Z - ' "

Vasario 16 d. Lietuvių Sve
tainėj ė -ivjrko puikus -parengi
mas Lietuvos nepriklausomybei 
paminėti. Buvo kalbų ir gra
žios muzikos. Programai pasi 
Baidus, prasidėjo šokiai.

'Publikos susirinko pusėtinai. 
Tačiau galėjo būti daug dau
giau. Rodosi, Lietuvos -a nepri- 
klauščmybę turėtų minėti vi-? 
si lietuviai, nežiūrint, kokių pa- 
žvalgų jie butų. Klės galime 
reikalauti daugiau laisvės Lie- 
•tūvos žmonėms. Galime kriti
kuoti, /kad tėh yra negera. Bet 
iidpriklausbriiybės atgavimas, 
Šiaip ar taip, turi būti bran
gus prišfmiriimas visiems lie
tuviams.

• Moterų Klubo tokiai
Prieš kiek laiko Moterų Klu

bas suTėnfee ’ščkiųš Lietttviij 
ŠV^tĄiiiėje. l*arti ’klubbir čĮiĮtfn

Moterų Labdarybės Čfržitagb, 
jos pWėngį&aš * į vyku 
sios parapijbs svetainėje. Bū- 
vo muzikalė progrąma ir šo
kiai. Publikos buvo vidutiniš
kai. ' " /L A • ,T. '

Didelis judėjimas tarp

Tafti ■. WA ’^Krrii'&į ’eliiia 
pusėtinas teužįejiift^^ T&į 
bruząe^ikk kilį todėl, k#d J&l- 
gos ‘liko ’ii^^prhštai 
tos. feiigėliš kavo ^o 88 dole
rius pėr rričnesi, vietoj $55. 
Vienas įčTrndfikš ’tutejo gatiti 
$97, (b gkvo tik tetUriasdeŠiftit 
septyn'iš lddleiWs.

Ga^ę Wv'ėik įf/er ^)ūšę ,'1M- 
žintaš kiįa's, darBfhfrika:!
dėjo '^iiiWti, kas Čia įksitoe 
ir k'įddl %e /hiekd’r ‘fUš 
algos >6 <Pam-t
dė, ka'd ir .'Čia savo ’iį^rfkfe yra 
prikišę ^dlitikidrl^i, kįįiįlę yiė- 
niemš lifikŽina alias, b k'itieiįš 
kelia,

Da’rba'i JįMfe, ėzei’6 Hko visiš
kai ktištkbdyti. &cl uiekd fęh 
neatsitiktu !tSi pastatyta poli
cijos Sargyba.

Mokytojai rengiasi 
‘Šffėikuoti

• I

Viešųjų mokyklų mokytojai 
reikatlaiuja didesnių algų. Jie 
grūmoja net streiku, jei švie
timo taryba atsisakys jų algas 
pakelti. 7

Per'pereitus dvejetų irt etų 
mokytojų algos buvo pusėti
nai apkapotos.

Laikai pagerėjo
P-as Petraitiš, 'apdrh,n‘(los 

ageriths, skko, jog dabar dides
nis lietuvių Skkičiūs dirbą liei 
ptiėš riiėtiiš laiko. Kai Vaikš
čioji iš namų ą riamūs, sako 

‘jis, tai labai lengva pastebėti, 
jog ■ šiandien daū§5Su' - ž^dmų 
djįrba. O kada jie tįh
H: 'dkugiau pinigų. Štai kbdei 
ir apdrąudos mokėščius šian
dien yra lehgviau kolėktuoti liė- 
kaip prieš 'metus laiko.

Tą pat sako ir p. P. Mulio- 
lis, ;gėiferhlis ap&ratidos agėh- 
taš. Iš Savo biznio jis irgi pa
stebėjęs, kad dabar žinoriės 
dkiig greičiau užsiifioka. Vie- 
toš bižniėriai irgi ftta'žia'u? be 
šihkundžia. ’Ešą biznis pradė
jęs šSti '^yryn. z '

Viktoro Andersono 
pagerbimas

Vikrio 1'5 d. Lietuvių1 Sve
tainėje įvyko didelis pokVlis, 
kuriuo buvo pagerbtas gerai 
žinomas vietos lietuviams biz
nierius, p. Viktoras. Anderso
nas. Pokylyje dalyvavo daug 
Ži^dftių, — .įifniriės, draugai ii

LAlPot VyiŲ DIREKTORIAI 
jūozapAs

EUOEIKIS
■ IR 'T^VAŠr' Vi .

REPuMfc 8340
’HU 'v - ';Ų 'i >L> r 1' Rašomos Mašinėlės i 

VISOKIOS IŠDIKBYSTĖS

15 MHEHSf
PARD'U^tlAM
PARENDUOJAY
PATAISOM
RIBBON’AI ................ 39ę 

‘25 Inetai patyriihO
W A rG -NJĘ K 

TYIyEWRlTkR jE^ČHANGĖ 
3970 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3534 .
- Al. 4)aras, lietuvis 'p^davfejas 

..•Atdara,'knt^, ^dtv/ir ^t. v. iki 9 v;-

pa^įŠtSfti., Svečiai Wo tikrai GOėjosi ir pašalpą. Bet šiomis dienomis |
‘Sapniai Vaišinami višokiaik vhL p’rdgraifia, Whms lWi pįalonu jis ėmė ir nusipirko automo- 
^i£is/ir . IfiiVp . į&Madsyįi . 1Ž WTAM bilj, hž kurį sumokėjo $8io6jPO

bįie'š programos, kbriį ^ans- grynais pinigais.
Kada miėŠtks sužinojo apie 

lai, tai iškėlė tam beSarbiip 
bylą. Teismas pripažino, kad 
bedarbis ‘prigayingu budu ėmė 
pašalf)ą ir priteisė pasimokėti 
$129.00 baudos. Be to, patvar
kė, kad tfek bedarbis iš mies
to hiėkūom'ėt nebegales pašal
pos gauti,, nors ateityje, jam

Šapniai vaišinami visokiais Vkl- 
giais ir gėrim&iš. •/;

į teki Wie; Oafi
šrįagifio, Įad grįžo namo tik 
peiktą valandą ifyto, <

••Ponams zA-$lteMW Wiii! 
'kdo '^eriaiikič pakišėkiaid. 1

Perku banko knygutes
/ Jei .kas nori parduodi Lietų-1 

vių Banko knygutes, tai gali 
kreiptis į mane* Suteiksiu? vi-« 
sas fetei;

J

. Yra sumanytas naujas daly
kas, kuris gali būti jums la
bai liaučff^? '

Vasario 16 d. labai aiškiai 
gfrdėjčši pdr ^dįeikid
. • •• V. r..v..................................  i

" . , .'    -J

f

liavo ib Kąuno. Girdėjome vi- 
Šai aiškia1!.

_ ŲŽIjejP namą
CINCINNATI, Ohio. — Čia 

viename penkių aukštų name 
truko vandens tūta. Vanduo

Šnfi^ku’mii pradėjo verž
tis ir užliejo visą namą. Bau- tzv 1,©./v r»»i ■ 'yjff <• •

& 'i F0R40YEARS

EYfcS.s^BB

i tv» V je f x« • Puc’ < nuio ateivyje, jam
Žali ir. labai Wti 

itfkS&s, Wflę yra -krautuves. ■•jjį|fxgA«įi ,daftgvišdkiį prekių. relkal,n«a- |
’ Aųska'iČiūbjania, kaį nudštoliai____ ' ___________________
’! įiekš $1^000. ' ’ n*H .............   i -‘ i -$lv, . . ..

^‘Mobili
Pirkite savo apielinkes 

krąutuvėse

A.L.Davldonis, M.D.
4910 Š. ftiichift-a'n Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:.. , •

Įiųo 9 iki 11 valandai, ryto 
hUO 6 iki 8 Valandai vakare 

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio

_ ____ i.
r mm r

MUM*

Vi^tiks be- 
fe'iką ėmė

W»AVAW 
mjmnt į jp

Ir^nežltiriųt W buvo

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

aIivOkaTAš
ilieštb Ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4,411-2
Narni! Sffsris—3323 S6. Halsted St 
Valandos. vakarais filio 6 iki 8:80

. . . Teį. Boulevard 1310. ,
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Jrtfdd j fe* W
Pataiso .. Uzkietėjimą® Į

švėlriiai ir teąttir^Ii&ši

Nuo jo pasirddynlou'ąt)ie penkio-. 
likos metu atgal... Keįįogg’o ALL- 
BRAN yra vartojamas milijono 
žmonių su labai gėrdth pasekmėm.

Rėaliztiojant švaria. atsineŠĮmų 
tarp tinkkrhos di^tės ir šveikktps, 
Kellogg Cėiųpany Per daigeli nietų 
sutėike pagelta žymesnių ■ universi
tetų . tifinėjimo labo^atprijdm. šie 
tirlnejimai parodo, kad nuolatinis 
bran vartojimas yra pilnai patenki
nantis.

ALL-BRAN suteikia ‘^minkšta 
maistų”, kuris sugeria v vandeni ir 
švelniai išvalo žarnas* ALL-BRAN 
taipgi suteikia vitaminų B ir gele
žies. Vųrtokit šiuos inųltus j’ųvus 
(cerėal) sii pienų Urba grietine, ar
ba išvirkit skanio^**įž»feovoše, -/
i šiubš ^skaiįįti'sr maltuš grubus gali
valgyti kiėkViŽiias normališkas as-* 
muo. Du šaukštai Kelldgg^ ALL- 
BRAN. kasdien yra/ beveik pakanka
mai. Pasitarkit. su(,sayo gydytoj’u 
jeigu jjią "nėgausit pageidaujamų* re- 
zultatų. .

Pagęlbekit i
ii sveikatoj . 
rėguiiafiškki dėl ’rėįfriiliUri Š k u'm b 
Parsiduoda ,■ visose gro-> -
s e r n ese. Padaromus 
per Kellogg, Battlė 
Čfėek.

*U^kiė^jfB(ad, .kuris ftttor^td-
kos “minkstaiis įkaisto”.

.iiiky- 
KAN

> Trlner’a

b. gašu, ,'nemie- ; 
pddį.'hė^veiku- 

mų ir negerumų eųrySy su vidurių 
hbVėiklihU, Ir priduoda pasigėrėjimų 
piĮpnlema apetitams. Galite gauti , 
visoje Vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER W1NE

lĄ ................................  ■

^(tecp3!! į*rindr Čotiiįatiy, Chlckgo
^ii iri;.!',', i r., i *■■■. ....u-..;

jo

JbfiNĖ. 3oWN 
... ’ LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 Cermak Road (W. 22 St.) 
OfiŠo vKlandds; Kasdien nuo, 9 iki 5. 

Vakarais:, PUriedelio, Sėredos ir
.Pėtnyčios 6 iki. 9;r 

Teldfdhas Canal 1175. 
Nnrnaii 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Teldphdriė: Boulevard 2800

J0SEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas z 

4631 SOŲTU ASHLAND AVENE 
Res. 6515 Šo. RockweŲ Št. 
Telephon«J Rėnublic 9723

Di-. V. A. Šimkus
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vaL. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted. St.

Tel. Boulevard 1401
.. I I —.1 « - - ■ .Į    , , ■

r!Phttne - Canal 6122
Dr Š. Biežis

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

Serėdomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. .663,1 $o. CaJiforriia ^Avenue 

Telefonas Republic 7868

, Tel. Office W<iiirwbrth W30 
\ Rez Hvde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Mbteru Ir vaiku hgu gydytoja

Vajaįid^ 1-^4 po . pietų. 7-^8 y?k 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone Boulevard 7642

Dr. C. Z. Vezel’is
. Dentistas

4645 Šo. Ashland Avė.
,Ui , ,arti 47th Street .
Valandos riiiO 9 iki 8 vakaro.

Sefedoj pagal sutarti.

čia suėmė du jatthudlius, kii-‘ 
rie dirbo h- platino pusdolerius.» 
Pusdoleriai buvo labai vykusiai 
padaryti. Net keli bhnkd dar< 
bipinkai prisigavo, y priimdami- 
juos už tikrus pinigus.

* > /.»

Vienas lietuvis gavd kėliš tų 
pusdolėrių ir tuoj aplie tai pra
nešė policijai. Policija• su A fe- 
deraliais agentais pradėjo . ieš
koti kaltininkų ir pagaliai įftfis 
surado. Pasirodo, kad tai buvo 
du jauni Vyrukai, '—- vienas 
20, o kitas 21 metų amžiaus.

bet iš lietuvių tėvų kilusios 
lietuvės, Į savo parengimus jos 
pkįrasta'i sūtraūkia daugiau 
kitataučių nekaip lietuvių, ir 

‘tuo 'didžiuojasi.
•r t

SLA seimo ‘komisija rengia 
vakarą

’SLĄ seimo f engimo komisi
ja vasario 23 d. Lietuvių Sve
tainėje rengia diclelį vakarą. 
Prie rengimo yra prisidėjusios 
Višos dietos kuopos. T?dngi~ _ 
vyriausias tikslas yra tinkamai

mo

Oft. AWa K. Jarus?
' • Physical Therąpy

. &nd Midtvife !■ 
|JO& 6630 S. Westęrn 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

.Patarnauju prie
ES-L" gimdymo namųo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
'Electric tr‘e.at- ftSS .'nent ir tnagne- 
tic Jdankets ir tt. 
Moterims ir mer- ■■SBKhHMI girioms . patari- 

" mai dovanai.

W SPECIALISTAI

A. A. SLAKIS
aPvokĮtaš

111 W. Washington St
Room 737

Vai. .9.,ryte iki 5 vai. vakare.
Oriso Tel. Ceritral 4490 ‘

Gyy.. vieta: <5733..Crandon Aye. 
hkmij Tel.: — Btyde Park 3395

šldš sAVAili&s

(lira Sapnai
PARLOR SETAS$moo

Mūšų jjUčitl
darytas, 'jjiliiai ghran'tiiei

tas. Stitdu-pyšit nuo 
25%—50%

2310We'st
Roosevelt Roa

Tel. Seeley '8760

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS ,

Veda bylas visuose teismuose
tl -i.'BridgeportofOfisas LL. 1 

3421 Š. Halsted St. Tel. Yards 2&34. 
Ofiso Vai. vakarhis nuo 6 iki 9 Vai.

, .Miesto ofisas ,,
10 NO. Clark Št. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251(

MOSMT 
MWU«

Laidotuvių Direktoriai
?NariaS (Mčaž'd'8, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių' Ashciacijo's.

PATARNAVIMAS blĖN A .IR NAKTJ.
Turime Koplyčias Višosė Miesto Dalyse.

Į6$6 VVest. 46tb Street
OLP ,.x._
hones Boulevard 5208-8413

■II III.———II .................. —I II |          I      IHMII—— III II II  

^665-Č)7 S. THęrįnftįigė ^VHilue Phones Yards. 1741*1742
I JI .*1 II I > .i'ili J in< ‘įl. 'Ii tini i .1., imi “ '"Į .  "' ......—*......................................................... . ...

. LACHAWICZ ir SŲNŲS .
, ž814.<^W ;gl{>CĘ .. Phbn^ Cąhai 2515—Cicero #27 .

C. LACHAVIČZ ~ ;
Kast T08ti> St. tel, fullriian 12/0 arf>a Canal 2515 i

.•ą.LiuLĖWčO?Š, *
(092 Archer Ayeriuę....... . Lffiąyęttę 357? ,

,s.p. mMSeskA i.
8816 LittiKnica Averiilę. ... . .FTidne Vanta

'A masAlsO .
ąą07wLitųanica Aveuue L.., , Phone Boulevard 4139

Jj4į.a A. Vetkįtš j
mtĮr ^ęicero Phdne Cicero 2109

I R BADŽIUS ......
Thone Ca'nAl *617466S Wėat 18th Street ’

ks..M’škūnA'š
*718 Wėst 18thwtreet Phone Monroe 3377

,.r

©n Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
dfisas 4645- ŠO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso. Vai.: ;Nuo 2 iki 4- ir ntib 6«iki 8 

vak- Nedėlio j . pagal sutarimu 
Ofiso Tek: BoiiIeVhrd 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR > CHIRURGAS t 

4’.WWW3V
Ofiso valandos niio 2—-4 Ir nuo 

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti
Į m' l‘ ~ l~'P

., Kiti Lietuviai Daktarai
Ofiso valandos: 

Kasdięn nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.; Hemlock 5524. diena ir naktį.
ŪnConštaricė A.O’Britis

GYDYTOJA IR (JHIRUKGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd Št.
1 , Res. -.

6000 So. Campbell Avė.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS \ 

Optontetrically Akiu^pecialistas.
Palengvins akiu itempima, kuris 

eiąti priežastimi gąlyęs skaudėjimo, 
svaigiinę., akiu aptelnijno. nėrvuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. ViSUdSe atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su; 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Špecialė atyda atkreipiama, r 
'mokyklos vaikus. Kleivos akys 'ati
taisomos. Valandas nuo 10 iki 8 v. 
Nėdelioj Huo 10 Aki 12.
'•aligeiy litSitikimU .akys atitaiso-į 

tnos be akih'iu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.'
Phone Boulevard 7589

Tel. BoUleyUrd 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4, nuo ? 
iki 8:30 v. Nedėk, nuo 10 iki 12 a n#

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir, Reziciencija 3335 So. Hcdsied St
CHKAGO. ILL

MATAIČIAI

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
'Ofisas ir 'Akiniu Dirbtūvi
756 West 35th St.

kampas. Halsted St.
")—4. puo 6 iki 8

Dr. Herzman
Iš RUSIJOS ;

bėrai lietuviams 'žinomas per, W 
mėtūš kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ię chroniškas liga* 
vyru, moterų ir vaiku 'pagal nau
jausius metodus X.-Ray ir kitokius 
elektros 'prietaisds. .

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

Valandos..nuo.J.0—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

3110 
lefonąi: 
Central 7464Įlydė

-/.i. . KailipaM * rtdioiai ot. /,
Vąlandps nuo 10—4. puo 6 iki 8

hledblidmiš nuo 10 iki 12 Vai. diena.;

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu paktam 
Draugijos Nariai.

A. Mėhtvid, M. D.
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak. 

Tel. Sėėley 7330

Dr. Charles Segal
OfisKs

4729 So. Ashland A Ve.
fj-rfcs lubos

Nuo JO ,ikj J2 vąl. pyto,.nuo iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80. vai 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. .. .'

Phone MIDWAY 2880.
• - » , <fe , •»

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOU’lB ASHLAND AVĖ.

Ofiso rtdhndoš:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8. Pb 'ftiiėti 

7 Rkk8

Ofiso . Tel. Dorchester 5194

Dr. Bertash
756 Wšt 35fh Št 

Čor. of, 35th and fialsfėd S 
Ofiso valatidbs Vūo l-3huo6:3( 

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. A-. A. Roth
chroniiku ligų.

,. Ofisas 6850 Stoney Island Are.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Nedl-
„ Įlomis ir Iventadianiais 10—12 

diena.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Kėtvirtadienis, vas. 20. ’36 NAUJIENOS, Chicago, Hl.

Iš MARK TWAINO sulietuvino A. Vaivada
• , K \

Jono Žitkaus Koliono į Dangų
m ,nni;iiĮiiii|iįi.ni i nu ■■ i. i ..................................................—

kol pasįtąikys, kad vėjas pus 
taip, kąip tų norėsi.'

Pasikankinau kurį laiką ir 
paskui numojau ranka. Ir 
kaip tik tą dieną, tai buvo ro- 
doš^ utarninkąs, susitinku 
Daugėlą. Jis tik žvilgterėjo į 
mane ir ėmė juoktis. Paskui 
taip lyg su pašaipa, klausia:

—Na, Žičkau, kaip pačiam 
einasi su sparnais? Kur juos 
padėjai? (Mat, supykęs, spar
nus nusimečiau). Sakau:

—Susipurvino, pašiųnčiau
išskalbti. . '

—Žinai, paprastai, apie šį 
laiką su visais naujais atėjū
nais taip yra. Kaip apie šį 
laiką jie visi atiduoda 
sparnus skalbti. ■/

(Bus daugiau)

Ta motina 
kad

dalykus

motina

žičkau

(Tęsinys)
— Matai, šiaip yra, žičkau, 

tęsė Daugėla.
visą laiką įsivąizdavo
danguj ras tą savo dukręlę, 
toką pat, kokia ji buvo, kai 
ją ant ranką nešiojo ir glamo
nėjo. Ret dukrelė, atėjusi dan
gun, nenorėjo pasilikti kūdi
kiu. Ji norėjo užaugti, ir už
augti ji užaugo. Kai sulaukė 
dvidešimties metą, ji, mergai
tė jau daug žinojo apie viso
kius mokslus ir visą laiką vis 
daugiau ir daugiau išmoko. 
Ji tokia yra, kad, niekas kitas, 
kaip mokslas jai visai nerupi; 
iš rankij knygos neišleidžia ir 
apie visokius didelius 
kalba kaip išminčius.

—Jei taip, tai ko 
taip kankinasi?-

' —Argi nesupranti,
Jos motina žino kaip daržo
ves auginti, žino kaip karvę 
melžti, žino kaip su staklėmis 
apsieiti, bet apart to, daugiau 
nieko neišmano. Duktė ir mo
tina dabar visai netinka ben
drauti, gyventi viena su kita. 
•Pridėk mokslinčių prie kaimo 
berno, kas-gi išeis? Vargšė 
motina, ji manė ’ atrasianti 
mergytę, kurią galės ant ran
kų nešioti, bet atrado • visai 
ką kitą.

—Na, tai ar visą laiką taip 
bus? Ar motina visą laiką 
bus tokia nelaiminga?

—Laikui bėgant viskas su
sitvarkys, jos galės sugyventi. 
Ne už metų, ne už penkių. 
Bet, laikui bėgant.

Tie aniuoliški sparnai duo
davo man labai daug vargo. 
Sekančią dieną po to, kai at- 
sigiedojau atsisėdęs ant debe
sų, sparnus kelis sykius išban
džiau, bet niekas neišėjo. Kai 
pirmą kartą ėmiau plasnoti, 
tai iškilau kokia dešimtį pėdų, 
bet paskui kad kritau, tai net 
akyse sumirgėjo. Kitą kartą 
vargais-negalais vėl pakilau. 
Pakilęs, pamaniau, kad da
bar, tai jau lėksiu. Ale neap- 
sižiurėjau ir atsimušiau į to
kį kunigą, kuris irgi sparnus 
miklino, šį kartą kritau jau 
ne vienas, bet nusitempiau ir 
kunigą. Ans užpyko ir mes 
gerai pasibarėme Niekada ne
buvau taip susisarmatinęs 
kaip tada. Kunigas visgi kuni
gas, o čia visokie žriionės sto
vinėjo šalimais ir šaipėsi į 
mane žiūrėdami.

Aš greitai patėmijau, kad 
visai neišmanau kaip tuos 
sparnus reikia vairuoti. Paki
lęs nežinodavau nei kur at
sidursiu. Nenorėdamas dau
giau sarmatos susilaukti, die
ną užbaigiau ant kojų, o ant 
rytojaus,. anksti atsikėlęs, su
siradau užkampį, kur gyvos 
dūšios nesimatė ir ten prade-' 
jau miklintis. Užsikrapščiau 
ant pusėtinai didelio kalnelio. 
Nušokau ir ištiesiau sparnus. 
Nors kiek galėdamas plasno- 
jau, bet negalėjau išsilaikyti 
ir nei nepamačiau, kaip alši- 
duriau krūmuose.

Pamislijęs, kad gal geriau 
padarysiu lėkdamas prieš vė
ją, o ne su vėju, kaip pirmą 
sykį, vėl užkopiau ant kalno 
ir nušokau į priešingą pusę. 
Ale, kur tau. Vėjas, kad ėmė 
mane nešti atgal, tai nežiūrint 
kiek sparnais kapojau orą, 
kiek dirbau, niekas neišėjo. 
Vėl atsidūriau tuose pačiuose 
krūmuose, kaip ir pirma, £- 
miau galvoti, kad aš turbut 
labai didelis nemokša, ar iš tų 
sparnų visai maža' naudos. 
Leki pavėjau, tai vėjas neša 
tave su savimi, ir dar nepa
kelia kiek reikia. Leki prieš 
vėją, tai vėjas tave atgal. Apie 
sparnus, matyt, nėra ko mis- 
lyti, jeigu vėjas neganėtirfai 
stiprus ir nepučia į tą pusę 
kurion nori lėkti. Jeigu taip, 
galvojau toliau, tai su spar
nais nėra ko užsiimti. Jeigu 
yra reikalas lėkti, tai turi lėk
ti* Negi lauksi keliąs .dienas

savo

LIETUVON!
._Rašo, Vanda. Byanskienė—.

(Tęsinys)
įvąžįuojam į naują didelę 

Kaupo stotį. Nešikai, šviesiai 
mėlynomis blįuzėmis ir kepu
rėmis, skubiai neša bagažą iš 
traukipio vagonų. Gelžkelio 
policistąi, aukšti dideli vyrai 
šų gražiomis uniformomis, 
prižiųp tvarką. Ryškiam kont
raste tarp kaimiečių vaikšti
nėja išdidus ponai, tamsiuose 
keleiviniuose rūbuose, dailiai 
uniformuoti karininkai. Kai
miečių labai daug. Moterėlės 
su baltomis t skarelėmis, na
mie austais rūbais. Vyrai di
deliais batais, užtraukę kepu
rių kazerkąs ant akių. Ran
kose neša ne čemodanus, bet 
namie pintus krepšius su dai
liai pritaisytais viršeliais, šen 
ir ten ant suolo užsnudęst kai
mietis, belaukiąs savo trauki
nio. Viskas atrodo taip natū
ralu, vietoje.

Laukan išėjusi, matau gelž
kelio stoties aikštėje taksome
trus ir man pirmą kartą ma
tomus vežikus —■ “drožkas”. 
Pamaniau, kad arklių tempia
mame pabūkle bus įdomiau ir 
maloniau nuvažiuoti į viešbu
tį. įsisėdam ir važiuojam iš 
stoties. Plačios, švarios, gat
vės. Napiai neaukšti, bet dau
gumoje nauji. Važiuojam da
bar itin gražia gatve, iš abie
jų' puąių medžiais apsodinta, 
čią matosi ir apartamentiniai 
rūmai, labai moderniškos ar
chitektūros, trijų ir keturių 
lubų aukščio. Kur-ne-kur 
žmogus vaikštinėja. Visur ra
mu, nėra dundėjimo.

Neužilgo įvažiuojamą Lais
vės Ąlėją, kur per vidurį pri
sodinta dvi eilės kvepiančių 
liepų. Čia didesnis judėjimas, 
daugiau žmonių. Matyt, mies
to centras—prekybos namai, 
kavines, ‘kino” teatrai. Paste
biu, kad nėra gatvekarių ir 
tik vįenas-kitas automobilis— 
“tak^i” pravažiuoja.

Žmonės vaikštinėja pasikal
bėdami, niekas nesiskubina, 
visi, ęodos, daug laiko turi. 
Privąžiupjam prie Lietuvos

■ : ’ - • A- ■

viešbučio. Nėra didelis, naujo
ji dalis trijų-' lubų aukščio. 
Kambarių užtektinai. Nekurie 
labai moderniškai įrengti, kai
nos nuo 6 iki 45 litų į dieną. 
Pasirenku kambarį ir pradedu 
bagažą išpakuoti.

Jau buvo į pdvakarį. Noriu, 
nieko nelaukdama, išeiti įdo
mų miestą pamatyti. Bet nuo
vargis merkia akis.

Nors ir labai pavargus nuo 
ilgos keliones, pirma naktis 
Kaune nerami. Naujai sudary
ti įspūdžiai ir įvairios mintys, 
trukdo ramiai miegoti.- Pa
budau daug karių. Jau ir iš
aušo, visur šviesu. Nekantrau
dama žiuri u į laikrodį, bet vis, 
dar per anksti- keltis. Ga
lų gale; gilus miegas suėmė 
mane ir šį kartą miegojau 
kol paprastas gatves .triukš
mas, balsai žmonių ant šaly- 
gatvio 1 apačioj, prikėlė manę. 
Pasižiūriu per balkono langą 
į gatvę, kupinas vežimas ply
tų arklio traukiamas, o kai
mietis šalę ragina arklį grei
čiau žengti — vienas kitas ci
vilis su portfeliu turbūt sku
ba į tarnybą — tarnaites su 
gurbais 
eina į 
švelnus, vasaros vėjas vilioja 
laukan.

Skubiai apsirengiau ir išė
jau į gatvę, pasukau į Laisvės 
Alėją. Nutariau - pradėti savo 
susipažinimo ekskursiją per 
Kauną nuo įgulos Šv. Mykolo 
bažnyčios.

Šis bizantiško stiliaus pa
statas stovi viduryje Nepri
klausomybės Aikštes, vakari? 
niam gale Laisvės Alėjos. įė
jimas papuoštas portikais ir 
bizantiškomis kolonomis. įei
nu, visas vidus išmargintas 
įvairiausiais Bizantijos sti
liaus ornamentais, sienose, al
toriuose daugybė paauksuotų 
paveikslų, ši bažnyčia dažnai 
vadinama “soboru” (Rusiš
kai provoslavų katedra), 
buvo pastatyta 1891 Rusų ka
riuomenei. Sako čia telpa apie 
2Q00 žmdąią.,,Dąbar ši maldy
kla paskirta Lietuvos kariuo
menės pamaldomis.

Išeinu laukan. Nuo šios 
bažnyčios į vakarus prasideda 
dabartinis naujamiesčio pre
kybos centras. Einu viduriu 
Laisvės Alėjos, gražiai išly
gintu bulvaru, iš abiejų šonų 
apsodinta liepų alėja. Iš kai
rės matau Marginių sandėlį. 
Pasižiūriu per langą, — daug 
įvairių marginių,x rankdarbių 
ir drobinių matosi. Einu to-

ŽIEMOS VAIZDAI
• ‘ ■''1 I. • *' ' . '' ' 1

kiai, kaip kalbų, taip ir dai
nų. .Muzika taip '< buvo aiški, 
lyg kas butą groję už sienos. 
Jau nuo 1905 metą, gruodžio 
27 d., dienos esu atskirtas nuo 

[Tėvynės, ir esu Jos labai pasi
ilgęs.

Trokštu daugiau* tokią pro
gramą iš Tėvynės. ' . •

Lietuvos tikras draugas, 
K. P. Kazanauskas.

• 4 ' r '

Sunkiai serga Nar 
monta

Louis Narmonta, senas Čhi- 
cagos gyventojas ir gal pirmas 
lietuvis biznierius Northsidėj, 
labai sunkiai serga. Butą ma
lonu, kad jo seni draugai ir pa
žįstami jį aplankytų. Kol kas 
ligonis guli namie, 8034 S. 
May St. Jei įvyks kokios per
mainos bus pranešta.-4L."

’ ...'

gerbimo vakarėlis paliks mums , 
širdyse ant visados.
Tarnas ir Anastazija Kuliešiai.

A ■ ■■ ■ ■

; Red. Atsakymai
* i.

“Naujieną Skaitytojui”: Laiš
kuose redąkcijaį paprastai pa- 
duodamą vardas ir pavarde.

.Ą 'TTr' ■'*■■■■■
t . i ‘

Ne Speliokit
bet

pasiŠnekučiuodamos 
rinką. Oras gaivus;

“NAUJIENOS”
■ , ' • Į-S f

PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

Litais arba Doleriais.
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

INCOMETAX 
BLANKAS

galite išpildyti :

NAUJIENOSE
• ■ t 1 .

1739 S. Halsted St.

PETER PEN

■ . ’ '‘ v ■ '

pitfaU.
How 

will

iri is ,
Hole?

MILWAUKEE. — Bųriaį darbininką turėjo kasti per ke
lias dienas kol atkasė kelią, ėinąųtį į vietos vaikų ligoninę, kur 
27 ligoniai išbuvo ątskirtį nuo pasaulio per 10 dienų. ,

liau,( iš abiejų pusių įvairios 
krautuvės. Prie Mickevičiaus 
gatvės ant kampo išlauko ku
klus Karininkų Ramovės na
mai su didele universaline 
Karių Ekonomines Bendrovės 
krautuve apačioje. (Senoji da
lis šios Karininkų Ramoves 
dabar griaunama. 36-tų metų 
pabaigoje užbaigs naujai įtai
sytą modernišką Centrąįinę 
Ramovę). Toliau toj ' pačioj 
pusėje Konrado kavine.

(B,us daugiau)

Šuns kojos prišalo prie 
ledo

, Vasario 18 d.> p-nų Leo J. 
Schultz, 7201 So. Constance

Vieša Padėka

kari. Lauke šaltis siekė 14 lai
psnių žemiau zero. šuo išbė
gęs pataikė atsistoti toj vietoj, 
kur buvo ką tik vandens pripil
tą. Jo kojos ėmė ir prišalo, 
šuo pradėjo loti ir kaukti, šau
ksmą išgirdus p. Elizabeth 
Schultz šunį iš “nevalios” iš? 
gelbėjo. (Šp.) < ?

Dėkoja Lietuvai už pro
gramą

Aš Kazimieras Petras Kaza- 
nauskas ; tariu 'širdingą ačiū 
Lietuvos veikėjams už progra
mą, kurį būdamas Chicago j e 
aiškiai girdėjau kaip ir tie lietu 
viai, kurie yra Kaune. Kiek-

ROSEI AND.—-Tarnas ir Ana
staziją Kūliešai, širdingai dė
kojame ūž> surengtą mums pa
gerbimo vakarėlį, vas. 1 d., mu
sų namuose, 10246 Calumet 
avenuę. Tą vakarėlį surengė 
43 metą ženybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga.

• Daugiausia dėkojame rengė
joms, musą dukterims, Valerijai 
[Petrauskienei ir Julijai Sdau- 
lienei, ir sunui Tarnui, taipgi U 
Ručinskienei ir J. Grybui už 
rūpestingumą ir pavyzdingą 
tvarkos vedimą.

Dėkojame T. Stumbrienei, ku
ri. buvo vyriausia gaspadine ir 
gardžiai valgius pagamino. Ačiū 
širdingai visiems dalyvavusiems 
svečiams ir visiems tiems, ku
rie prisidėjo prie surengimo 
vienu ar kitu budu. Tas pa-

Žinokit
» 4

Ar Vaistai, Kuriuos 
Vartojat “Skausmams”

Malšinti Yra 
■.SAUGUS?

Nępąvęskit Savo ir Savo 
šeimos gerbūvio Nežinomiems 

Preparatams.

Y PATĄ, kurios reikia klausti ar 
prepąratai* kuriuos jus ir jusą 
šeima vartoja nuo galvos skaudėji

mo yra SAUGUS reguliariam var
tojimui, yra jtisų šeimos gydytojas. 
Paklauskit jo ypatingai apie Genu- . 
ine BAYER ĄSPIRIN.

Jisai jums pasakys, jog prieš tai 
kai buvo išrastas Bayer Aspirin, 
didele didžiuma “skausmui” malšinti 
preparatą gydytoją buvo skaitomi 
ne gėri skilviui ir dėl širdies. Kas 

. yra labai svarbu žinoti, , jei ieškote 
ūmios ir f

Mokslininkai priskaito Bayer As
pirin prie Greičiausią iki šiol išras
tu Metodu, kėipo pagelba nuo gal
vos skaudėjimo, reumatišką skaus
mų, neuritis ir neuralgijos. Ir mili
jonu žmonių patyrimas irodė. kad 
yra saugios kiekvienam žmogui var
toti reguliariai. Neužmirškite apie 
tai. jeigu norite save apsaugoti.

Jus galite gauti tikrą Bayer Aspi
rin bile /kokioj vaistinėj—pirkdami 

, minėkit pilnu vardu BAYER ASPI
RIN. \ Neužmirškite tai ir žiūrėkite, 

l kad gautumėte tą, ką reikaląujjąte.

Bayer Aspirin

svarbu žinoti, jei 
ūmios ir SAUGIOS pagelbos.

riskaito Bayer As-

avė., mažiukais šuo išbėgo lau- vienas žodis buvo girdėti aiš-
r'1 -

GRAND OPENING
, įvykstA4 ‘

Vasario 22 ir 23 d., 1936 m.
Kviečiami visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į? musą Naujos 
Alines Atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui, gros gera - --- -- 
linksminsimes visi per dvj dienas. Kviečia savininkai

R. BUDRICK, Fr. SHIMKUS 
4314 Archer Avė., Tei. Lafayėtte 2796

:a,

GRAND OPENING
The Rendezvous Tąvem

. 6556 SOUTH . STATE STREET
Subatoj ir Nedėlioj—Vasario 

22 ir 23 d.,—1936
Kviečiu visus draugus ir pažystamus atsilankyti 
Bus’ skanių užkandžių dykai. Geri gėrimai, links
ma muzika. Užtikrinu visiems, kad praleisite sma
giai- vakarą. Kviečia.

Mąrtha Grigas-Nakrošaite Našliuke.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREVVING COMPANY
• . - ■ K .

Visi geria rir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

■ < . ■. ■ ■ . \ -> tį

Urmo (Wholesale) kainoiųis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. VL1 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. ’ •

3225 So. Lituanica Avenue L. M. N0KKus
Biznio Telefonas BOULEVARI) 7ĮĮ9 Res, YARDS 2084

DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”
< .... • • • •
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Senatorius Nye siūlė priimti naują, daug aštresnį 
įstatymą, kuriuo butų buvę uždrausta pardavinėti ka
riaujančioms šalims ne tik ginklus ir amuniciją, bet ir 
neapsieinamas amunicijos gamyboje medžiagas (kaip, 
pąv. vatą, kuri vartojama gaminimui sprogistaųčiųjų 
medžiagų).. Jisai taip pat reikalavo, kad ir visa Jungti
nių Valstijų prekyba su kariaujančiomis šalimis butų 
aprėžta, būtent, kad joms nebūtų parduodama virš' tai
kęs laiko normos.

KODĖL JIEį NESISKAITO 
SU FAKTAIS?

nei vieno ąp kada “Sargyba’ SLA. Jaunuolių ręi

Kitas jdomus dalykas.Tose pačiose diskusijose Chi- cagos kriaučių lokalo mitinge komunistams buvo padarytas visai teisingaspriekaištas, kad jie suskaidė Lietuvių Socialistų Sąjungą. Ir ve kaip jie teisino-

bai”r Jeigu Vinikas su Vinaičių netarnauja Strūnaičiui, tai po šimts pypkių ,iš kur p. Strimaitis gavo SLA. prezicįen- to raportą ir jį patalpino savo leidžiamoj “Sargyboj.” pir- jma, negu, jis pasirodę organe “Tėvynėj”? Aš pats tą “Sargybą”, kurioj pasakojama į apie prezidento raportą, gavau dviem savaitėm pirmiau negu “Tėvynę”, kurioj tilpo ipręžidento raportas. Arba kodėl Vinikas it* Vitąitis pasišaukė Trečioką ir Strimaitį, ir reikalavo, kad juodu nekandi-, datuotų į SLA. viršininkus, nes pakenktų “Sargybos” ko-Taigį p. Strimaiti,, sįe- ginda-

Chicagos . lietuvių kriaučių lokale įvyko diskusijos “bendro fronto” klausimui Socialistų šalininkai čia kritikavo ardančią ir nedemokratišką komunistų politiką, o pastarieji teisinosi, savotiškai nuŠviesdamį praeities {vykius. '

Po ilgų ginčų kongrese, atstovų butas ir senatas 
nutarė dar vieniems metams palikti galioje tą neitralu- 
mo įstatymą, kuris veikia'dabar. Sulig tuo įstatymu yra 
draudžiama pardavinėti arba gabenti bet kuriai kariau
jančiai šaliai lankius ir amuniciją arba duoti paskolas 
ir kreditą. >

bar žinomas bųdas. reikalauja per ilgą laiką vartoti gyduoles ir laikas nuo laiko turį būti išimtas iš skilvio įr išegzaminuotas maistas, kad patikrinti kiekį bydroeklorinės rakšties,,

LSS., girdi, priešinosi karui, tai Socialistų Partija “užtai išmėtė 90 nuošimčių eilinių narių” iš partijos!, v «Tik pagalvokite apie. Šitą komunistų “argumentą”. Amerikos' Socialistų Partija, kurios priešakyje stovėjo Debsas, Bergeris ir k. “išmetė” iš partijos lietuvius socialistus už tai, kad jie priėšinosi karui! O tuo tarpu visas pasaulis žino, kad Debsas ir Bergeris patys kuo- smarkiausia karui priešinosi.Debsas tą priešinimąsi karui sėdėjo kalėjime. Bergeris buvo nuteistas 20, metų (tik po karo vyriausias teismas itą sprendimą panaikino) ir nebuvo įleistas į kongresą už priešinimąsi karui. <Taigi ir mažas vaikas gali suprasti,- -kad tie komunistų diskusantaj. kalbėjo netiesą, to- ki-us niekus pasakodami apie Socialistų Partiją. Kodėl gi jie melavo?Nu-gį iš bėdos.Komunistams nemalonu prisipažinti,, kad priežastys, dėl kurių Socialistų Partija buvo juos suspendavusi (bet ne iš- metusi!), juoę pačius apkąlti-

jau atmetę įr Socialistų Partijos viršininkus ir jos pro- gramą, tai partija iy suspenda-’ vo. LSS, su tikslu ją perorgąi-įk ząoti, paliekant oxgąnizącijoje tuos narius, kurie yra ištikimi partijos principams. Tuomet “kairiasparniai’” pasigrobė visą LSS. turtą ir numaršavo pas komunjstua. - \Tai įvyko 1919 metais, kada karas jau seniai buvo pasibaigęs. šitas faktas dar labiau pabrėžia tai, kad LSS. suspendavimas negalėjo i^ykti dėl priešinimosi karui-.“Kairiasparniai” (iš kurių pasidarė komunistai) buvo priešingi kovai dėl darbininkų būvio, pagerinimo, dėl socialinės apdraudossarmata prie to prisipažinti, to dėl jie bando pasiteisinti pebu itais dalykais.

purvais drabstyti tuos asmenis, kurie Tamstos . padarytas . klaidas atifaį^ė; Tamstos sekretoriavi- mo laikais padarytus defici- tųk išlygino ir organizaciją atstatę į normales vėžes.‘ ' Tamsios admlhislraloriaVi-

pų, vedė atvirą agitaęiją prieš Socialistų Partiją. Musų “kair riasparniai” per * prakalbas ir savo leidžiamam lapelyje (“Kovą” jie jąu buvo praganę) niekindavo Socialistų Partijos vadovybę, kaipo “oportunistišką”, įir smerkdavo partijos programą. Jie sakydavo, kad jokių reformų darbininkų klasei ne- reikia, kad rinkimas, atstovų į legišlaturas ir kova už įstaty- |mus darbininkų bąvio pagerini^ mui tai tik “revoliucijos ūpo slopinimas” ir darbininkų “mulkinimas”.> “Kairiasparniai” siūlė, vietoje to, “revoliucinį” programą, būtent, kad darbininkai butų ruošiami prie “tupjąutįhės re> Voliucijos”, prie sukilimo prieš “kapitąlistų valdžią” ir jos nuvertimo. Aišku* kad jų nęyą revoliucinis - nonsensas, į kurį jie patys seniai nebetiki. 'Už tai, kad musų “kairia- sparniai” visos LSS. vardu buvo,

KOVA DeL REGISTRACIJOS ILLINOIS 
LEGISLATUROJE

ĄHE KĄRĄ IR SOCIALISTŲ 
PARTIJĄ

LSS. “kairysis sparnas”, kuris Kapsuko pastangomis buvo susukęs savo lizdą organizacijos centfe Philadelphijoję, o paskui įtraukė į savo tinklą (kaip voras kad' pagauna į savo tinklą muses) daugelį kuo:

stovėti, kuomet tai organizacijai vadovavai, ir dabar SLA. labui ir gerovei nieko konkre- čio nedirbi. Tamsta suorganizavai šavo '‘Sargybos Bokštą” ne SLA. reikalus ginti, bet ginti tuos savo partizanus, kuriuos nori įbrukti nariams organizacijai vadovauti. Nariai už Tamstos peršamus “sąrgybininkus” nebalsuos, nes jie, žino kokiais sumetimais taip atsidavusiai jiems dirbti. Tamstos peršamas kandidatas į sekretorius iki šiol vien tik pasigyrimais pasižymėjo. Jokio riinto ir naudingo darbo p. Vinikas nėra nuveikęs, tik giriasi įt intriguoja. Narių skaičius smunka, nariai apkrauti ekstrą mokesčiais. “Tėvynė” šumažin- ta. “Tėvynėje įgarsinimo, pilna jų.'kalas visai užmirštas, lėšų fondas beveik tuščias, p. Vini- kui, kaip, ir Tamstai, organi zacijos reikalai netupi. Jums tik rupi politikavimas, koku-, sąynąąs, “Sargybos Bokšto”' pMąikymas įr kitų Pildomosios .Tąrybos barių niekinimai, po kuriais, Tamsta pasirašai kaipo ramstis to griūvančio bok- što!z Dabar; dar pakalbėsiu apie tuos žymiausius “Sargybos Viniką ir Vi-

Tarp daugelio odos ligų kai kurios būna limpančios ir pavojingusžmogaus sveikatai, o kitos nelimpančios ir nekenkia sergančiam. Odos ligos paeina nuo daugelio priežasčių; nuo

ėmę kuopos riąvįmo laikais SLA. čar!;eris buvo įregistruotas Nęw Yęęke ir Massachųsetts valstijose, ko ą su savo opąto nc- Gi dabar Tamsta, Strimaitį, niekinį tuos organizacijos narius, kurie ištraukė organizaciją iš tos dumblynės, kųripn Tamstą buvai ją įklampinęs. SŲA*. reikalą sargyboje Tamsta nesugebėjai

Mos ir Baltos Odos 
Plotmės
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P-nąs, Strimąitįs džiąinpj “Sargyboj koją nebūtų dalykų apie jam nepatinkamus žmones ir kartu pats sau kailį plaka ir stą-4 to. save ant pajuokos. Plepėdamas apie investmęntus jis bando kitiems įkalbėti tai, ko, pats nežino, ąr nenori žįnoti. Sulyg jo, visokius orgąąįząci- jęs investmentus daro ir pą-. skolas duoda sekretorius, o ąe Pildomoji Taryba. Nęjaugų p. Strimaiti, manai, kad mes, SLA. nariai, esam tokie ąęiš- manėliai ir tani patikėsim ?Visiems nariams yra žinoma, kad visokius SLA. invest-. mentus daro, ne ' sekretorius,, o visą Pildomoji Taryba., Taigi ir tos paskolos, apie kuriąs. Tamsta taip drąsiai kalbi, yrą. duotos ne pavienių asmenų, bet visos Pildomosios Tarybos, p. St. Gegužiui Vadovaujant, Jeigu vTamsta tik1 tiek supranti apie paskolų davimą, tai reikia stebėtis, kaip Tamstą gą-. lojai \ būti SLA. sekretorium! Jeigu Tamsta taip garsiai ir autoritetingai kalbi apie paskolas ir stataisi, tų reikalų žinovu, tai pasakyk, kiek pats davei paskolų būdamas SLA. sękretoriuin>. be /Pūdomosios Tarybos žiniįos ?Kad administracijos reiką- ląą veda sekretorius, tai mes. žinome, bet pats apie tai bį- jai katbeti, nes atsimeni gę- raį savo a<hnmistFąęij,os reikalų Vejimą pęr kelis metus, ko, manau, ilgai neužmirš ir nariai* Neveltui Tamstą Ęą? stoąo šeimas pįilįuosavo iš organizacijos vadovybės. Ir dabar Tamsta

:tam atgal Dr. H. W, Frances, kuris patsai turėjo baitas pietines. ant odos, rūpestingai viso- jkiajš budais tyrinėjo tos ligos ) priežastį. Jis specialiai egzaminavo visus kūno narius ir patė- mijo,, kad jo pilvelyje arba skrandyje truko hydroęhlori- nėš rakšties, kurios pas svei-. kus žmones visados yra mažas i nuošimtis. Tad jis nusprendė jiš.tįrti skilvio, ųęnormališką pa- ;dėiį manydamas', kad tai gali būti priežastis, vitiligo ligos. Jis sumanė atpildyti trukumą vartodamas tinkamą dožą hyd- : rčohlorinės rakšties be jokio pertraukimo kasdieną per dvejus metus. Pasekmė to, vitili- arba baltos plotmės nuo jj kūno odos visai prąnykę įr per aštuonis metus neatsikartojo. Tokiu badą Dr, Frances pasekmingai išgydė dar tris savo pacientus.Sutraukoje galima priminti, kad ant odos rudos plėtmės pasiduoda atsakančiam gydymui,, o baltos plėtmės, jei ir išgydomos, tąi reįkąląuja rūpestingo, gydymo per ilgus metus, Dėl to lauksime, gal kam pasiseks sųlrastį lengvesnį bu-

Daugiau Apie “ 
gybos Bokštą

Užvakar luinais legįąlatura p.asįsake už pastovią 
registraciją, nes dęmokrątai, kurie remia gubernatorių 
Hornerį, susidėjo su republikonais ir sudarė dąugumą 
lęgisjąturos posėdyje. Bet kiekvienas įstatymo sumany
mas legislatųroje turi būti perbalsuotas tris kartus. Ji
sai turi praeiti ne tikį atstovu bute, bet ir senate. Taigi 
Nash-Kelly “mašina” dar turi kelias progas to sumany-. 
mo priėmimą trukdyti.

Jeigu, jį nestengs jį Visąi sulaikyti, taį ji kovos bent 
ųž tai, kad įstatymas neįeitu į galią tuojąus, neg bąlan
čio., mėnesį įvyksta nominacijos, kuriose CMęągos po
litikos bosams rupi pravesti savo kandidatus.

Dėl kai kurių priežasčių retkarčiais pasitaiko, kad baltųjų Žmonių odą pagamina perdaug ♦rudų dažų arba pigmento, dėl to, atsiranda ant kūno negeistinos rudos plėtmės. Nors tos i rudos plėtmės žmogąus sveikatai nepavojingos ir kitam nelimpa, bet jei jos yra kur nors ant veido, ant kaklo arba ant rankų, ta; grąž.umo dėliai niekas jas nemėgsta nešioti. Jei negydomą,, tos: rudos plėtmės gaji pasilikti per daugelį metų arba visą amžių. Didelis nuošimtis ta liga sergančių norėdami pasigydė. Gydymas sulyginamai yra nesunkus. Galima vąrtoti: natfum hyposulphitum įštarpos arba kitokių gyduolių tai ligaj pritaikintų ir daugumoje oda sugrįžta į normalę i padėtį.i Dar yra tokių atsitikimų, kad žmogaus kūne pritrūksta medžiagos, iš kurios pigmentas pasidarę. Tbkiu atveju ant įodos atsiranda baltos plėtmės, i tai yra savotiška liga vadina- ’ma vitiligo, Vitiligo visados buvo* įš dalies ir dabar yra, nepagydoma liga. Gydytojai yra i vartoj ę įvairias gyduoles ir vL Šokiausias priemones gydymui t tos ligos, bet nei vieno ligonio

Atstoyąi į tą seimą buvo renkami gruodžio mėnesį 1917 , m., t. y. po: to, kai Kerenskię valdžia jau buvo suviršųm, iftė- j nesis laiko nuversta.Ir vistiek komunistai tvirtb na, kad tai buvo “Kerenskio seimas”! JKodėl gi jie šitaip per akis iškraipo visiems žinomus isto- . rijoš faktus? Todėl, kad jie ne- : turi pateisinimo tai smurto, politikai, kurią bolševikai praktikuoja ir skelbia. Jie meluoja iš : bėdos. ( !Tikra iv aiški tiesa apie tą . Rusijos seimo išvaikymą yra : tokia: Leninas ir jo pakalikai, trokšdami pasigrobti valdžią į savo rank.as (nes, jiems buvo baisiai pikta, kad revoliucija Rusijoje įvyko, kuomet jie bu vo užsienyje) apkaltino Laikinąją Revoliucinę 'Vyriausybę, kurios priešakyje stovėjo so- cial-revoliucionieris Kerenskis, kadi ji “tyčia” nešaukianti steigiamojo seįm.Q« Leninas su. Trockiu padarė ginkluotą “pučą”, žadėdami tuojau^ pąskelbti steigiamojo seimo rinkimus.“Pučas” parsekė. Valdžia pateko į bolševikų rankas. Bet bolševikai nesiskubino skelbti rinkimus, taip kad visame kraštę pradėjo kilti protestai. Pagalios, gruodžio mėnešį rinkimai įvyko. Pinąoje pusėje sąusio mėnesio (1918 m.) steigiamas seimas susirinko, Bet Čįa pasirodė, kad Lenino partiją turi tik apie trečdalį vietų Šeimb, tuo tarpu 'kai social-re- voliucionieriai ir socialdemokratai (menševikai) turi beveik du trečdaliu,'O buržuazinių parti jų atstovų buvo visai maža saujelė, ir tie patys daugumoje nepąsįrodė.Aišku, kad milžiniška dauguma Rusijos darbininkų, ir valstiečių bolševikų valdžią atmetė- Dabar Leninas butų turėjęs arbą rezignuoti su visais savo komisarais ir perduoti valdžią į seimo daugumos rankas (kaip kad daro- demokratinės partij ęs vi^amę ęiyilizn.ętame pasaulyje) — arba pasiūlyti socialdemokratams sudaryti koalicinę vai- džią iš socialistų ir komunistų. Bet jisai, Vietoje įto, atsiuntė į st. ‘ seimo posėdį ginkluotus matrosus in jie seintą išvaikė.Išvaikydama seimą, bolševikų valdžią dar išlęįdo mąąįfestą, prižadėdama paskelbti naujus rinkimui ir sušaukti naują seimą. Bet tas prižadas niekuo met nebuvo išpildytas.Taigi bolševikaį duSyk apgą- vą Rusijos žmones ir pavartojo. prįeš juos smurtą. Tokiu bu- du įsteigta nęva “proletariato diktatūra”, kurią musų komunistai garbina.šitų faktų jie nedrįsta pripažinti, nes sveikai protaujančių darbininkų akyse jų nieku bu-■ du. negalima pateisinti. Todėl jie’faktus iškraipo,

Bet kongresas senatoriaus, pasiūlymus atmetė, atsi
žvelgdamas į tai, kad aštriai saugojant krašto neitralu- 
mą nukentėtų biznis.

%

Pasaulio karo metu kongresas ir vyriausybė taip 
pat» bijojo pakenkti biznio interesams, ir jungtinės Val
stijos, galų gale, pačios įsivėlė į karą.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA *
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sistemiškų ligų, nuo užnuodytą kraujo, nuo gendančių vidurinių organų; nuo netinkamo maisto, nuo chemikalų, nuJę šal- ’čio, nuo karščio ir nuo užsi- . nuodijimo, bakterijomis arba kitokiais nuodais. Taipogi ru- idos ir baltos odos plėtmės, ku rięs, nekęąkįa sergančiam ir nelimpa kitam, kiek yra žinoma, purinai nuo neveiklumo art !bazper- didęlį veiklumą kąi kurių Hauk^Svėįko žmogaus apdangalas, tąi yra, oda, turi rusvą, spalvą, bėt vienas žmogus būna rudes- nis,_ o kitas baltesnis. Odos spalvos skirtumas x priklauso nuo to kiek odoje yra rudų dažų;, vadinamų rįąos pagaminą kai kurie kūno organai, arba liaukos. Jei odėje tų rudų dažų arba pigmento nebūtų, tai žmogaus oda butų balta kaip sniegas,, ir visi žmonės butų balti arba baltai rausvi. Bet taip. nėra. Kadangi saulės Šviesos spinduliai turi' didelį įtaką odaį,. arba odai gelbąti pagaminti daug pigmento, tai yra rudujų dažų, , dėlto žmonių odos spalvos b.u- !;Į\a skirtingos. Vieni baltesni, 'kiti rųdesm, o dar kiti net viešai būna juodi, tai priklauso nuo to, kokiame klimate gyve-

įiniteto kandidatams? 'b.ereikaling įloji'esi savo draugus imas ir SLA. narius laikai to.- Įkiaisy neišmanėliais. Iš pildomosios Tarybos protokolų matyti, kad posėdžiuose dalyvauja Vitąitis, kurį Vinikas pasikviečia į pildomosios Tą-, irybds posėdžius už jį protę- Įkokis rašyti,, tai jiedu įr teikia. ! visas žinias “Sargybai”, pirm negu, jos telpa organe.
' •. ■ /’ ■ ■ ■; ■.Veltui, p. Strimaįti, taip blaškaisi ir kįtus užsitarnavu- ‘sius narius niekini, o tikrus kaltininkus teįsini ir tokiu bu- du pats sau kailį plaki. Na- rįai žino, kad pats iš organi- izacijos vadovybės buvai prašalintas. ir dabar jie Tamstos brukamų “sargybininkų” nerems. Atėjus rinkimams, visi I nariai, kurie iš tikrų jų stovi 

SfyĄ. rūkalų sargybėj^ bal- jsUos už pažangių žmonių sta- ■ tomus kandidatus, nes jie su- ■j teikė nariams teisę rinkti organizacijos viršininkus visuotinu balsavimu, kurią teisę brukamais

štai, pavyzdžiui, kaip jie bandė apginti Rusijos komunistų smurtą prieš liaudį. Rusijoje komunistai išvaikė visuotinu balsavimu išrinktą Steigiamą Seimą dėl to, kad . tai buvęs, girdi, “Kerenskio steigiamas seimas”!Rusijos St. Seimas susirinko tik sausio mėn. 1918 m., o Kerenskio valdžia jau buvo nuversta pirmose lapkričio mėnesio dienose (pagal rusų ąenąjį- kalendorių, spalių-October mėn.) 1917 m.

savp lot- mo laikais, ųrganas ‘Tėvynė” buvo sumažintą iki keturių puslapių, nes lėšų fonde pasidarė $12,000 deficito, ir šitą •sumą teko skolinti iš kitų fon-. dų, kad padengus lėšų fondo išmokėjųnus- Taipgi Tamstos 'administratoriavimo. laikais i visi nariai, turėjo mokėti ekstra mokesčių 10 nuošimti į pomirtinių fondą* Štai, turiu, po ranka mokesčių knygutę, kuri parodo, kąd • mąn prigu- Įlint ant $1,000 'pomirtines, va-, ąario. mėn*A 1019 metais, reikė-, fe mokėti $10 ekstįra mokės-, ičių į pomirtinių fondą. Tai Vis -Tamstos nežinojimas ar nesugebėjimas vesti tinkamai ! organizacijos reikalus.■ Ačiū tik p-lės P*. Jurgeliutės, $ugabumuį ir energijai, ji už- lėmus sekretoriaus vietą atpildė Tamstos sekretoriavimo lai-, įkais ištuštintus fondus.;, neilgai trukus ir “Tėvynę” pradėjo eiti 8-nių puslapių. Taigi i ji netik išlygino deficitą lėšų fonde ir atmokėjo paskolą kk į tiems fondams, gino, lėšų fondą iki kelių dc*- šimčių tūkstančių dolerių. Gi narių skaičius Jurgeliųtės sekretoriavimo laikais bu^o paaugęs nuo 12,000 iki 20,000 ną- rių. Jo$ iniciatyva ir pasidarbavimų buvo suorganizuotą . .pirmutinė SLA. Jaunuolių kuopą, ir po to jau visose didesnėse lietuvių kolonijose kurtis SLA. Jaunuoliu Be to, jos sekreto-

Kąiriomsioms partijas laimėjus rįnkinius į pari.ą- 
mentą (“ęortes”), Ispanijoje laukiamą^ kada bus paleis
tą įš. kalėjimų 30,000 politinių kalinių. Amnestiją polk 
tiniems gąKniąms buvo vienas iš svarbiausiųjų reikala
vimų tų partijų riųkimų platformose.

Amnestija, matyt, bus netrukus paskelbta. Ją pru 
žadėjo valdžia, norėdama išvengti naujų riaušių. Pa
skiausios žĮfeįos praneša* kad senoji vaidžia jau rezig
navo* užleisdama savo, vietą soęialistams ir kaįriem- 
siems respublikonams. Jeigu šitoks valdžios pasikeiti 
mas, iš tiesų, tuo jaus įvyks, tai poli tiniems kaliniams 
bua grąžinta laisvė be atidėliojimo*.

Bet kada duos amnestiją socialistams Rusijos so
vietu valdžia?

RepubBkonąi ir tie demokratei, kurie yra priešingi 
demokratų partijos “mašinai” Chicagoje, reikalaują, 
kad šiame mieste butų įvesta pastovi balsuotojų regis
tracija. Jie mano, kad tokiu budu bus galima sustabdy
ti balsų vogimą ir kitokias suktybes rinkimuose.

Dabar prieš rinkimus balsuotojai turi kiekvieną 
kartą registruotis iŠ naujo. Balsuotojų sąrašai yra taip 
dažnai keičia,mi> kad jų negalima sukontroliuoti. Tuo 
naudojasi valdančios partijos “masma”. Ji pasamdo ba
rius žmonių, kurie rinkimų dienoje eina iš precincto į 
precinctą ir balsuoja mo dešimtį kartų arba daugiau. 
Tokiu budu susidaro tūkstančiai apgavingų balsų.

Jeigu balsuotojai butų užsiregistravę pastoviai, tai 
butų lengva patikrinti, kas turi teisę kuriame distrikte 
balsuoti, o kas ną, ir politikferių pa$ąmdytį “profesio- 
nąliški balsuotojai° negalėtų nusvęrtį teisėtų rinkikų 
balsus. r. i 1
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modernistu”. Šitas jo paveiks- 
las vaizduoja Čikagos miesto 
dalį — Clark gatvės tiltą, upę, 
trObešiūš. Spaitvįš, ,^kaip fr tin
ka “modernistams”, tamsios: 
įrielylios ir ^bnė j floros kai “suo
džiai. Bet visgi jis hera tdkS 
“moderniškas”, 'kaip kiti jo 
kaimynai-paveikslai. šiš p. 
Skupo -paveikias turi geras 
ypatybes tuo, ..kad jis nupieš
tas su aprubežiuotu skaičium 
spalvų ir išlaikyta paprastdmo 
lygsvara. Kompozicija įntikiki 
harmpriizuojasi su visa j d'tech
nika. Dar fr rėmas “labai origi- 
riaibs, primenąs “P. W. A. ekd< 
nomiją”. Rėmas—tai iš lentų 
sukalta negili dėžė, padailinta 
raudono aksomo juostele. Tu-, 
riu pasakyti, kad p. Skupo ku-s 
rfriys man patinka dėl to, kad 
jis labiau savotiškas ir skįrtcU- 
gas ritio kitų. TaČiati p. Skuįpą 
negalima skaityti , “moderriis-: 
tti”, yptič prancūziško moder
nizmo Sekėju, kaip daigelis ki
tų :krtd daro. (C. I. Bulllėt, k'ri-

Ona Ražviliii’te ir 
Antanas Skikpaš 
dalyva"uj6 flai'odoj

Art Institute dabar tęsiasi 
taip vadinama 40-ta metinė 
Čikagos ir apylinkes meno dar
bų prtro'da. Pdroddj yra išstaty
ta 211 tapybos eksponatų ir 38 
skulptūros dirbiniai.

Tarp įvairaus paveikslų tipo 
ir stiliaus, kiekvienam lankyto
jui paroda sudarė skirtingus 
įspūdžius ir įvairias fantazi
jas, juo labiau, kad ši paroda 
skiriasi į dvi klasi arba rųšis 
—“moderriistuš” ir “kdnsėrva-i 
tyviškus”. Suprantama, “mo-i 
dernistai” turi pirmenybę ir* 
sudaro daugumą. Bet konser- 
vatyviškieji paveikslai patrati- 
kia j save lankytojų dėmesį ir, 
matyt, teikia patėnkininjo efe
ktus. “Moderniškieji” produk
tai susilaukia iš lankytojų ne
mažai karčios pašaipos.

Šitoj parodoj mes randame ir 
du jaunus lietuvius meninin
kus, kurių “džiUre” priėmė po 
vieną paveikslą, ‘tai Į)-lės Onos tikuodamas šitą parodą, tarp
Radviliutės ir Antano J. Sku- 
po. Musų tautiečių payeikšlai 
irgi skiriasi vienas nuo ’ antro. 
P-lės Radviliutės — “koriser- 
vatyvįškas”, nemažas paveiks
las, pavadintas “Model Seatėd” 
(katalogo numeris 150). Tas 
jos paveikslas vaizduoja tapy
bos klasę; matomai, jis ten ir 
buvo nupieštas. Neblogas dar
bas—drąsus šepečio brūkšniai 
fr formos bei stiliaus lengvu
mas, daVė galimybės šitam 
p-lės Radviliutės kuriniu! pa
tekti garbės galėrijon. ši j kuria 
menininkė, apie kurią jau ank
sčiau buvo šitame skyriuje ra 
syta, tenkk pasVėikirifi.

Antano J. Skuįo> paveikslas, 
p a v a d i n tas “Clark Street”, 
landšaftas, (kataldgč numeris

I ŽINOTINA
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NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street. Telefonai—CANal W0- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais hub 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATkį,, 'Kępsų- 

las Antanas Kalvaitis, 100 Eašt 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.♦ 4» ♦

PAėPdRTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Btiren Št. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207- Valandos 9:00 r. 
iki 5 po jbiet.

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

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jaėk- 
S0n ir Clark Sts. Tėl. WABash 
1746.

’♦ *
CHICAGOS CITY ftALL—Rotuše— 

Washlhgton ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričiu Stiperior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 

' klerkas.
Visi miesto Ofisų telefonai RAN- 

rtolph 8000. , .
Visi, apskričio ofisų teVe'fdnai 

FfcANklin 3000.4

kitko sako;
“Šitas ‘riiodėrnizmas’ yra nie

kas daugiau, kaip tik silįtas 
pamėgdžiojimas prancūzų mo- 
deTriistį, kurie jį išriūlo ir'Var- 
tojė su dbug genesniu efeklri, 
negu bet 'kūriš pasaulyj mo-, 
dėrhizmo kopijuotojas, išsky
rus vokiečius. ‘Modernizmas’ 
yra lygiai silpnas Italijoj, An
glijoj ir k., kaip ir Anierikdj.”

Toliau Daily NeWs recenzijos 
autorius pastebi, jog Šitoj pa
rodoj visgi nesą nešvaraus ir 
ciniško ^riiOdernižriio”, khip kad 
jo apsčiai buvę rudeninėj visos 
Aniėrikos meno parode j.

Beje, p. Skupąs, kaipo Art 
Instituto stipehdikas, trMripą 
laiką studijavęs Paryžiuj, stovi 
viduryj tarp konšervatyvizmo 
ir “modernizmo.” z

Which way do ybu go now, 
Tdny?, .

Kai dėl prizų, tai reikia %p~ 
gaileĮti, kad ne visuomet jie bū
na skiriami, kaip sakdriik, už 
“geriausius” paveikslus arba, 
geriausią skulptūrą. Mat, šitas 
reikalas atliekamas /prigal tam 
tikrų patvarkymų, pfririą pri
zą, $560.66' ir Jpiėdalį, gavo 
graikas ’Constantine Pdugiklis 
už didelį ‘^mdaęriiiškąV paveik
slą “Russian Daricer’ \ kuris 
yra silpnu pamėgdžiojimu 
prancūziško modernizmo ‘ir 
dar su deformuota figurri. Paiti 
prizo finansuritoja, į-nih to- 
gan, pareiškė, jog esanti “nusi
vylusi 'dėl tokio ‘Mžitirės” pa
sielgimo. 6 džiufė bbVo suda
ryta net iŠ irijų 'uriiversitetų 
profesorių. Kiti prizai irgi ne 
visai 'tiksliai bįVo įriškirti’. 
Pav. Lester Schwartz’Ui du 
šimtai dolerių paskiftk už tai, 
kad Šis yy^įkaš saVo paVdikšle, 
“Ydiffig ChOrtis Giri”, parodė 
anisfeldizmo siriiptomus. Sekan
čiais metais tas vyrukas gali 
susirgti kokia nors kita ' “mo-

~ ..... ... ——■

derPizmo” liga. Aš ^tikrinu, 
kad jis riebus tuo Borisu Ariik- 
feldu pas kurį jiš pamokas 
ėriiė ir jį taip pamėgo.

Yra keletas gerų realistinių 
(kdnservatyvių) paveikslų1, “ku
rių nei vieriaš (išskyrus Louis 
Gretl menką portretų) negavo 
prizo. Oskar Grošš’o Čikagos^ 
sirrifdriijos orkestro įkūrėjo, 
Frėderick Stdčk, didelis, portre
tas ‘dirigento gožoje, gan 'geras 
ir imponuojantis. Taipgi Tei- 
landerio “Arkansas 'žiema” la
bai puikus miško vaizdas.

Parodri pasibaigs kovo 1 d.
'Įžanga į Art Institutą šešta

dieniais, sekmadieniais irčtre, 
čiadieniaife, dykai, šiaip reikih 
mokėti ;25c. —M. Šileikis.

Lietuvių meftb 
paroda- . ]
gegiLŽSš 16 d.

deriką atitaisyti praeitos sa 
Vąftės prafiėširiią, kur bUVO pa-j 
sakyta, kad liėtuVių meno pU- 
'rdda ’įvykš balandžio riiėn. ‘6a- 
b&r paaiškėjo, joį lietuvių me
no pkrdda įvyks ^eg*u4žėš 16 d. 
iiaridel Brothers ^ėpartamen- 
t'ineįį krautuvėj Vidurmiėstyje.

Dėl pĮatėŠ'nių žinių apie pa ; 
?0dį, įaiima kreiptis į Vytau
tą Beliajų, 325§ Sd. H&lStėd 
St., {Chlckįo, iii.,

•—Skyriaus vedėjas.

Čikagos tapytoją ir 
skulptorių -sušiv-mo j 
paroda
'‘Aihrtira pusė Medalio”

, . | Ji ’ ■« , « J y * • ** ■

Prieš Įdek laiko, įsigalėjus 
oficialėse parodose (Art Insti
tute) “modernizmui”, geriausi 
Čikagos menininkai ir Instituto 
mokytojai suorganizavo savo 
draugijų—Association of Ghi- 
cago Painters and Sculptors. 
Dabar jie. tūri metinę savd pa
rodą Chicago Galleries Ašso« 
ciation $alorie, 220 IsT. Michigaa 
avė., antrame aukšte.

Paroda ląbai įdomi, čia hąra 
jokio “modernizmo”, bet matai 
“gamtą”, tik jau parinktoj, nu- 
slifiiotdj ir meniškoj formoj. 
Čia matosi įdomus portretai, 
landšaftai, “stilefai” ir tt. 
Suomių kdrišfrlo, Elmėr Fdrs^ 
berg, kuris praeitą pavasarį da
lyvavo lietuvių bankete Con- 
gress viešbuty j, gražus berniu
ko portretas prie atdaro larigo. 
F. Tellariderio moteriškės Įjotų- 
retas įan puikus. Ė. Gavėnsk'io1 
“Tįe 01d ShaWl”, labai Setališ- 
kas darbas patraukia kiekviena 
akį. ‘Bet Claude’o Btick, “Medi- 
ta'fidh”—{fauna iriergele—ypa
tingas ir nepaprastas savo gra
žumų. J. Tomariėko nakties 
vaizdas, tai yra ko pasižiūrėti. 
Yra daug geros skulptūros "ir 
smulkesnių meno darbų. Virš 
100 eksponatų.

Meno mėgėjai sako, kad šita 
paroda, tai ‘esanti “antra pitse 
medalio”, kai ateini iš Art In
stituto.

Pardda užsidarys kovo 7 d. 
Įžanga ir katalogas dykai.

\ —Bėrtdrjidarbfs.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

■XNf RANKŲ m KOJŲ'■štMtož® LEDU 8 MYLIAS1*^ VfrMa.'

CHARLEVOIX, Midi. — bu jo, diegai, 'nunešti lyties į 
ežerą žuvo, bet Claytbn Brovvn, 22 metų, išsigelbėjo, pasiekęs 
pastovų ledų, ir JiusHaužęš atit rankų fr kojų Tki kranto, aŠtito- 
tiias mylias. Guli ligdniriėje. x

Ci^ercs Žinios
Kėttiri AtMaVybiM

CICERO — Kas naujo irį 
gero mano apielinkėj e. .Pir
miausia, šeštadienį čia įvyko 
net trys afudžių “Grand Open-. 
ing” — atidarymai. Visi bil-į 
vo pasekmingi ir triukšmingi.] 
Tuose pokyliuose. dalyvavo’ 
Improvęmęnt Kliubo iždinin
kas, »p. A, J. Lųtkus, dąpg kljtlM 
bo narių, su K. Andręjausku 
ir J. Areška priešaky. Tai bu
vo tikras seųįų balius. *

P-nas Jakubonis pats čika- 
gietis, todėl ir jo svečiai dau
gumoje čikagįeeiai. Visi sve
tingi ir gerani upę. ; r

P. Vinckus persikėle į nau
ją vietą, 15 str.' 48 et. Bune- 
vičiaus vieta, reikia pasakyti, 
paranki, manau ir biznis Sek
sis.

d tintrddienid Vakarį įmuš tai 
jau tikros tJžgavėnios ir, 'to
dėl, Lietuvos Seserų Tautiš- 
Ica Draugystė rengia Liuosy- 
bes Tsvetainėje smagų šokių 
valdarą. Geriausi šokėjai 
įa'us fdoVanas.

* f « . ii-^į ■ a f % r , , .-------- .—
Rengiasi moterystės

R. Kaunietis jau pilnai pasi
rengęs moterystės stonan. Aš 
iš savo pusės linkiu jarii viso 
geriausio. D.

Šiai, šį šeštadienį įVyksta 
Šemeto svet. Klovainiečiį, <Pa- 
• trojiečių ir Rozalimiečių Susi
rinkimas, ir, magaryčioms, 
■§Vęs tta'ujo kliūbo “kriicŠty- 
ftks”. Kks btis ktim'duse -- 
bėraŠyšiu, galų gale ar tai 'ma
rio reikalas rhšyti. ‘^O, kkd 
bris tai bus...” Jei kas netiki
te, galite atvykti ir į^itikiriti. 
Visi bris įleisti, užšimoka’nt 25 
centus. 1JŽ tų patį pinigų dar 
galite ir dovanų, nes koįriisi- 
; a ddda pastangas, kad paro
dyti ką nors nepaprasto.

< Aš pilri ai ‘tikiu, kur noras 
<e'A ir galimybė.

feitbs parengimas įvykšta 
sek/nrtdiėnį, Litidšybės svet., 
3 Vai. Tai bus ‘ifeunchė— 
Pinochle Dance”. Įžanga tik 
^25 'dėntai. 'BuS daug įerų pri-j ———--------------------- 7---------
zų. ^įrigy&ė Apšviefds Vy-' ’
rį ir Moterų kviečia visus. (iaJ^SIlflClfeS JN-nose

au m 'ir fr A ir SONOfONE J E. Van^m.

Nuo Penktadienio
NAUJA PASAULIN® SENSACINGA 

. SOVIETŲ FILMĄ

“THE KEW GlllllVtRh

SUSIRINKIMAI
• 1 ' ’

W.estern Electric šaukia 
į darbą

Viši lankia ir riekąiitrauja,: 
kada pradės veikti Xveštėrn 
Efcctric dirbtuvės, ries ‘ritto jį 
priklauko Visas ši6š apielin- 
kėš ^Vėriiiriė grtjrimks. Pns- 
trtruojri Idikti p'radeda rodytis- 
teigiamieji ženklai.

Jau vienas kitas gavo, po 
trijų metų poilsio paŠaukiiriį 
į darbų. Čia kalbama, ka'č 
limėjus rė'pribli'konarils, darbas 

;atšigauSiųs.

Rengiama daug 
parengimų

Artinantis Užgavėnidms, su
bruzdo visi rengti parengimus. 
Mat, Gavėnios laiku “pasnin
kas” visųni ;katn. Tad reiki"

Trys Trtkstancįai Lietuvių Negali Btft 
Klaidingi

Trys .tulęstapčiai lietuvių—vyrų, moterų ir didelis skaičius jaunimo 
—yra 'Chicag ;bs liietiivių Draugijos bariai. Jie visi žino, kad jiems 1 
pašalpa ligoję, pomirtinė, o taipgi sociališkais ir kultūriškais reika- • 
lais verta apsirūpinti. : •/_ . ,

Trys tdkstančiai Chicagos Lietįivių Draugijos narių negali būt 
klaidingi. Jie žino, kajd jiejns , reikia Pašalpos Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, Jie ,'ir, priklauso Chicagos,Lietuvių Draugijai.' 
čia ligos pašalpa trijų skyrių: $6, $10 'ir $16 per savaitę, pomirtinė * 
—“cash” $200,įJiaTaidojimo ‘reikalams dar $50 extrą.' Dabar eina 
Draugijos'Jiibiliejihis TtdnkurSąš, nariais priimami nuo 15 iki 48 m. 
amžiaus. Mėnesinės dUbkle^ pagal priklausomą skyrių—50c, 75c ir. 
$1.25, įstojimas pagal amžių. Konkursas, baigsis balandžio (April) 
30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Įničijačijos ir Do
vanų Laiihėjjmo;Vakarą, kufls, įvyks tubj .konkursui pasibaigus —i 
gegužės (May) 3 d., Ashland Boulevard Auditorium. -Įsirašyti gali-. 
ma per DRAUGIJOS konkursantuS,- narius hrBa tiešiog Draugijos* 
ęfi^e..Ofisas atidhjhs-phiiėdėliais ir, kėtyergajs.;yi$ą .dieną—hub. 9 V. ‘ 
'ryto iki &:30 vakaro. Nedėldieniais nuo 9 v. ryto iki 1 v. po piet. .

Lhiiksinie Jušij a'tvykimd. / ‘ .
IHICĄGOS LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, 

1739 South Halsted Street (2-ros lubos)

Gerkit i Reikalaukit
Visose Alinis# 
MutUhl Trijų 
Žvaigždžių 
kentūcky 

Doūrbori

Lietuviško* 
Dėgt&K*

eina

ir .

ŠIANDIEN .
lįiiihttoltft Pirffo Lletti'vių Htitikife įdauB^ftienesmiš susirin- 

■ tomas Aimira Šimotiš sVe't., 1646 N. ftančdck Str., S v. 
yak. Kviečiame narius ir briVUsįūs nariifs atsilankyti. 
Valdybia.

KYTOJ
Kiiįbo ir Draugijų Susivienijimo-/paprastas susirinkimas, Drir- 

biriinkų svetainėje, 10413 Michigan Avė., 7:30 v. vak. 
J. Tamašauskaš, rėst.

k ■ #• r h

parengimai
• » ■'a

CHICAGOS POLICIJA, Hth ir štate 
gatvės. Tęlėfonas WABa“sh 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
'policijos, reikia šaiikfi POLke

CAteKin 'lęilAjS, reikia 
FIKe 1313, . ;

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMĘRGENct RELT1T 
ČOmHHSSION, 1^19 South »Iichigah 

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

IMMIGRANTS PROTECITVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted ^eet (HuD

H6use). Telefonas, KĄYi^rtrket 
6374, klauskit Mįss Heleri Jerry.

** ♦ ♦ ,
CCK)K ATskRfČIČ LlGONlNfi, W. 

Harrison h; $o. Wood kampas. 
TeĮtfofias SEEley '8500. t

Vasario #0 — LŠS Centralinės Kuopos rengiama paskaita. Dr. 
P. Grigaitis tema, “Proletariato Diktatūra”. Chicagos 
Lietuvių Additorij'dje, 7:30 vai. vakare. Įžanga 10c. iš
laidų padėrigimui. Dddarbiams veltui. Po paskaitos, dis- 
’kuSijbš.

Vasario 22 — Lietuvos Ūkininko Draugijos ‘Ttožių Balius” — 
x Weštside svetairiėje, 2244 \Vest Ž3rd plricė. Loh Labaris 

brl$Stf&. fytfiiiįįk fec. % Vai. Vak. . z-.
VASARIO 22—Upytės Draugiško IGiubo ‘rčartėfio Krikštynos’'’ 

Dėl platesnių informacijų reikia kreiptis hdresu, 4670 So. 
Francisčo aVentte. /

VASARIO 22—-KloVttiriiečių Kliubo pirmas parengimas, “Krikš
tynos”, šemetų Svetainėje, 1500 Si 49th avenUe. Įžanga 
—25c. 'Daug dovanų, Šokiai. ‘Kviečia Komisija.

VASARIO 23—ŠIA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” < r ‘J 
“Gražioji GAlatėh”, Strumilos svetainėj, 158 K. 167 Št. 

’šokiai. Pradžia—5:30 ’v. v? Įžanga 40c.;
VASARIO 23—Paskaita, “Rėligfįa ir Mokslas”. Prelegentas 

K. August. Rengia Roselįndo Laisvamanių Kp., Darbinin
kų svetairiėje, 10413 KlicĮugah avėriuė, 1 vai. p.p. Įžanga 

' . vėttui. {feįur. Kovo
VASARIO 23—žagariečių fcliubo Va'kar. Komedija, “Cohsilium 

Facultatiš”, V/estšide svetainėje, 2244 Wešt 23rd Place. 
p y. v. ^6, c. Šokiai.

VkŠkfeto 26—Čteerb Vyrų ir iitotefų Apšvietus frraugij >s 
BUričo Vakarėlis ir šokiai, Lietuvių Liuosybes svetainėje, 
14th ir 49th Ct. 3 vai. pp. Ž5č. įžanga. Prizai; valgiai, 
gėrimai. w .

VASARIO 25 — SLĄ. 134-tos Sto’tefų Kuopos tlžgaVėn^ų, 
1 Blynų VaEaraš ir šokiai W. Neffo svetainėje, 2435 So. 

Leavitt Street. Pradžia 7^0 v, v. 25 c.
VASARIO 25—Lietuvos Seserų TaiitiŠkOs Draugijos tlžgavėnių 

zŠokirii, Liet. L^šybės svetainėje. 'Čėriausiems šokėjams 
dovanos. Įžanga—25c.

KOVO 1—litfetuViį Studentų Kliubo (Litliuanian Ūniversity 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakartis Chicagos Lietuvių AU- 
'ditbrijdj. 2133 S. Dalsted St. Pelnas—įsteigimui stiperi- 
6fjų fOriao. įžanga 56c. 1

KbV6 7 — A. techavi^iaus Šušelpimo Vakaras 
certas. Neffo svetainėje, \Vestside. Pradžia 
vak. įžanga — 25c. *

KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, ‘Chicagps ’Lfdfttfių Auditori
joj, 3133 South Halsted strėet. “Choras ''dairiuos ’rik'ujSifc 
dairias, liėse'hki /atvežtas iš Lietuvės. DalyVauja ®ar- 

j ■ Dhriys.
^KOVO 8—Lietuvių Laisvamanių Kriopoš “Košėlatiflė įklius ;fr ‘ša

kiai, Darbininkų Svetainėje, 1041^ Michfeah. aVeh'Ue, į :30 
vakare. Stepheps Ęevelers Orkestras. Gėrimai, skariųs 

’h^kahdžiai. įžanga—25c.
!KOVO 15—Paskaita, “Pasaulinis Laisvamahių Judėjimas ir Jo 

Nuopelnai žmonijai.” Prelegentas H. ^ogmirias. Dartiminkų 
svet;, 10413 Michigari'avėnue, 1 vai., !įip. (ŽAiga veltui 
Rengia RoSelando Lįišvamanių Ko. (žiu. vas. 23.)

(Kovo 15 StA 129-tos Kri’riprJs 30 Mėtų -Mfftej&ė Vžrt&rie- 
’fie, "Gėo. NL' dbetrikUcko sVethihėj, ^600 S. Ūriibn Avė., 

Sr. y. Įžanga —A$1.6o. Vakarienė, šokiai. .
KbVė i5 STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietai; ių 

Auditorijoje, 8133 South Halsted street. Dalyvauja Jur
gis StepbnaVičius, «piari;Stas;; Anelė 'StėpOTiaVičiėrie, '8ifi- 
ninirikė, ii* Kazys SteįkhiaVičius — smuikininkas; Ohica- 
gos LiėftiVų Vyrų choras, ^Prmyh”', “Naujūs. Gadynės” 
ir Simfonijos orkestras.

Įžanga

operetė,

Šokiai ir Kon-
7:30 vaL

■ 1

Ona Zinkienė
Po tėvais Jankauskaite 4 
(Pb pirmu vyru žaksiene) /

Šiuo pasauliu vasario 19 dieną, 6:50 valandąPersiskyrė . , . , . . ___ , . .. .
ryto 1936 m., sulaukus ptiščs amžiaus, gimus Lietuvoje Suvalkų 
rėdyboj, Mariampdjės mieste.

AmerikbT išgyVenč .‘'27. ’nlętus.
PUliko dideliame tfuliųųįme vyrą Walter, dukterį Juzefą ir 

žefitąi Aiekkandrą BddŽiūk, broliene Mikaliną žūksierię, jos šeimyną 
ir ■girhiheš. • 1

Kūnas pašarvotas randasi 831 W. 34 Plbce.
LaidbtUvės įvj?k§ šubątdj, vasario 22 dieną, 8:00 vai. rytu iš 

naiiUi j Šv; Jurgio, parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos. 
pamaldos ūž veliones sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

. Visi a., a. Onos ZinkiČt^s girnių^, draugai ir. pažystami esat 
nuoSirdąihl kViečtąhli. ilblyVatit laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
pathriiavįtną ir ątsisveikfniirtą.

Nubudę liekamą, .
Vyras, duktė, žentas, brolienė ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direktorius A/Masalskis, Tol. Bdulevard 4139

su ' ; JOHN’P. <EWALD •
>S: tQANS anį'INSIJKANCE '

Jeigu reikjyąuji pinigų .ant Pirmo Morgičio
“ apdraudė įiuo itgiiies, *vėjo< ėtč^^ūtsišaūk

SjSOw y
‘ / ’TELĖFONAS: YARds 2790 arba' .2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖ

arba

—r
4



CLASSIFIEDADS
Skaitlingai susirinko į

rogą iš

Politika
Turto stovis

-Rengėjai

arba

82th ahd Kean Avė. Willęw. Springs

Organizuos Jaunuolių Skyrių

Nau
vie

šįvakar, Sandaros svetainėj

įvyksta

Petras,

Dalyvauja, Anelė, Kazys ir Jur
gis Steponavičiai ir jų grupės

paaugo, 
o turtas

GARSINKITE^
NAUJIENOSE

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

TeL Republie 8402

Įvyks Chicagfos Lietuvių Au 
ditorijoje, 7:30 vakaro.

Birutės” Choras 
Ruošiasi Koncertui

MERGINA arba moteris prie na
mų darbo. Levien, 705 Independente 
Blvd. Van Buren 2814.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai rar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

kad vy 
jei mote 

šas; jos turin

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams rei 
rendauninkai 
tis. Atdara 
iki 8 vai. 
10 ryto ik 

LANDLį

— “Proletariato 
visi turime savo-

šiais metais Income Taksus 
privalo išpildyti visi,, tie, kurie 
uždirbo: vedę— $2,500.00 ar dau
giau, ir, nevedę—$1,OQO.OO ar 
daugiau. Jeigu“ apsivedęs, o ne
gyvena su žmona, toks skaito
si nevedęs.

Daugelis teisinasi, kad jie tu
rėjo užlaikyti tėvus ar šiaip 
gimines, per tai income taksų 
blankų nepildė, nors ir uždirbo 
$1,000.00. Tai yra klaida. Pil
dant Income Taksų blankas rei
kia įrašyti tos išlaidos, kuriės 
valdžia leidžia atskaityti., Už 
neišpildyrpą Income Taksų blan-. 
kų žmogus gali būti baudžia* 
mas.x • j

Blankas reikia išpildyti nevė
liau kovo, 15 d. 1936.'

mokau so« •* 
-rati S***’ 
.J Tooth PMto. 
parsiduoda a*

--------

raute •utauptaj’ 
raute auelpU*

šį vakarų, vasario 20 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted st., mažojoj svetainėje, 
įvyks seniai laukta paskaita— 
referatas, temoje,: “Proletriato 
Diktatūra”, kurį skaitys “Nau
jienų” redaktorius Dr. P. Gri
gaitis. Pradžia 7”;30 vai. vaka-

žieminis pečius.
Gal apšildyti 

64th Place, 2

Apie ta> vyrų “škymą” mote
rys sužinojo dar .priešsusirin
kimų 
susirinkimų ir kada buvo duo 
tas įnešimas, kad moterims pa 
kelti mokestį, tai 
ginti savo iteises. Na ir įtikino 
nekurtos vyrus. Kada buvo' bal
savimas 
balsavo7 prieš įnešimų, 
kia 
kestį. Nekuiie 
vadina 
nares 
bepradedančios tartis reikalau
ti vyrų pasakyti kų tai reiškia 
“moterėles”. Aš tik darau pa7 
stabų, vyrai atsargiau, kad nei 
reiktų aiškintis. .
Kliubo naujųjų valdybų įvesdi

no adv. J. P. Wiaitches

kur visados randasi gera

TAVERN pardavimui Ciceroj. Ge 
roj vietoj. Didelis bargenas. Atsi 
šaukit 4707 So. Halsted St. Tel 
Yards 0803, Lietuviškas Žydukas.

tęsiamas per 
progr amuose 

y ak ar ais iš stoties

Trys ginkluoti plėšikai biznio 
laiku atėjo j Hillman’s maisto 
krautuvę, 30 W. Washington 
Street, atėmė $1,542 nuo ve? 
dėjo, ir pabėgo. Klientai turė
jo pusėtinai išgąsčio, kai vedė
jas ir pakitadariai apsimainė 
šūviais. . . . .

Steponavičiai toms grupėms 
vadovauja: Kazys Steponavičius 
—vedą “Pirmyn”, Chicagos Lie
tuvių Vyrų chorų ir Orkestrų: 
Jurgiš Steponavičius 
jos Gadynės” chorų ir Stephens 
Revelers šokių orkestrų, kur«s 
gros šokiuose, 
vičienė mokina 
Kvartetų ir daugybę 
jaunų dainininkų.

klausimus, ' duoda Mirė permušta ant šąli 
gatvio ;

Emilia čios 1 mokėti didesnės duokles

Kovo 15 Steponavi
čių “Trio” Rengia 

Savo Koncertą

Dienos metu apiplė 
še stambią miesto 

krautuvę

Metiniame audrinkime, ku
ris įvyko vietos- parapijos sve
tainėj, šauų. ,$8pd., dalyvavo 
virš 200 nariui peikia pažymė
ti, kad dalyvavo' daug biznie
rių, kaip J. šarkiųnąs, K. Gira, 
A. Balchunaš, M* typkulėnas, J. 
Suvaizdis, A. Nųkrošas, J. Stru
milas, St. Misjųnas, J. čiutra 
ir kiti. Atrodo, ' kad prie Kliu
bo priklauso visi, žymesni biz
nieriau ’'[■

Iš komisijų įr' Vadybos ra^

rutės” choro svarbi repeticija. 
Vedėjas J. Byanskas tęs ruo
šimąsi choro koncertui, kuris 
įvyksta kovo 8 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje.

Repeticijos pradžia 8 v. v. 
Visi nariai yra prašomi daly
vauti.

Prie Pulaski ir Roosevelt gat
vių nežinomas žmogus, bėgęs 
pagauti gatviakarį, permušė 77 
metų moteriškę, Emma WaL 
lace.* Krisdama ant šaligatvio 
ji sunkiai' susižeidė ir netru
kus mirė.

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

6816
Hetnloęk 0800

Šį Vakarų P. Grigai 
čio Paskaita Apie 
Proletariato Dik

tatūra.

< adv. Zurini, 
be kitų visų 

miesto

kas tris mėnesius 25c, Ligos 
pašalpos nėra, tik 5 mirus duo
dama $50 pinigais, dešimts do
lerių vertės /gėlė ir grabnešiai, 

Kitas susirinkimas įvyks 
Hollywood svet. vasario 16 die-

AnUhas r Rentatfs- 
?> Fenny Stradoms- 

kaitės,; Alex Rusimas, Valeria 
Slazas, Mary Stankus,. Ąnnų 
Sereik, Ąlbert Tamanaųskųs, 
KazlauŠkas, George Urbonas; 
Aldona Zubųvidi ir Julia Zo- 
beris. ’c '

Dabar vienų tik dainininkų 
kontestas bus 
radio Budrikb 
ketvergo f 
WHFC. Visi be skirtumo am 
žiaus turite dabhr 
bandyti savo balsų pter radio,i 
užsiregistruodami Bu driko
krautuvėje, 3417 S6. Halsted 
st. Galite dalyvauti pavieniai 
arba duetais, ■ trio, kvartetais; 
ir ,t

Žagariečių Kliubo 
narių skaičius 

auga

ROSELAND. — Suvienytas 
Lietuvių Amerikoj Piliečių 
Kliubas 9-tame Warde nutarė 
įsteigti JąunųbliU , Įkyrių. - Į jį 
priims vaikinus merginas,huo 
18 iki 21 mėtų .ųmžiaus, Tebė
ra nesutvarkytų^ . : klausimas, 
kaip jaunuolius pritraukti ir pa-

Roselando Ąmerikos 
Lietuvių Piliečiu 
Kliubas <;/f*

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai 

ANTĄNĄS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

kalė nesusipratimu su 
Maža narinė mokės 

kasdien nuo 8 vai, ryto 
vak. šventadieniais nuo 
niet 

____ JRDS BUREAU np 
CHjCAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tęl. Armitage 2051 
Mes esame iau šiuo adresu viri 

KO met

UŽEIKITE PAS LIETUVE 
PETER’S BUFFET

Prieš Highway 'Teatrą 
Tavem Pale Alus Stiklais. Impor
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė. 

Sandvičiai ir Chile.
PETER KAZWELL, Sav. 

6334 So. Western Avė.
Tel. Prošpect 5086 Chicago, III.

BRIDGĘPORTE
Del sveiko maisto ir skanių 

kopūstų eikite i: 
Univėrsal Restaurant 

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

Tel. Victory 9670

didelė balsų didžiuma 
reiš- 

kad. nekelti moterims mo- 
vyrai moteris 

“moterėlėmis” — kas 
labai erzino. Jau buvo.

visos . stojo

Michigan ežero krantų sargy
ba praneša, kad užšalo lįichi- 
gan ežeras. Tai esą pirmas jįks 
atsitikimas Chicagos istorijoje. 
Sako, rogėmis, per ledą, iš Chi- 
eagos į 30 minučių galima nu
važiuoti į Benton Harbor, Mich.

Oro biuras pranašauja, < kad 
šiandien nebus tiek šalta, kaip 
vakar, bet-shigsią.

Per 18 metų Rusiją valdo 
bolševikai. Jie sako, kad jų vaL 
džia tai —proletariato . dikta
tūra.

Kitose šalyse, kur darbinin
kų klesa yra.daug skaitlingės- 
nė palyginti sų visų gyventojų 
skaičium, negu* Rusijoje, jokios 
.diktatūros nėra ir darbinįnkai 
jos nenori. Jie stoja , už dėmo 
kratišką tvarką.

Kuri gi dabar iš tų valdžios 
fopnų geresnė: diktatorišką ar 
demokratiška?!

Demokratija gyvuoja Šveica
rijoje, 'Francijoje, Ang^joje, 
Danijoje, Švedijoje ir tt. Nbrs 
nevisur tos valdžios vienodoj, 
bet vistiek darbininkai tose ša
lyse turi pilną 'politinę laisvę, 
gali be jokių trukdymu organi
zuotis, šviestis ir kovoti už šar
vo būvio pagerinimą. Visoje ei? 
Įėję demokratiškų . šalių darbi
ninkų atstovai, jau .dalyvauja 
valdžioje, o kai kur net Stovį 
valdžios-priešakyje, kaip pay. 
Švedijoje, Danijoje, Norvegijo
je ir Naujojoje Zelandijoje.

.Tai kuriuo keliu turėtų eiti 
darbininkai Amerikoje: tokiu, 
kaip Rusijos, ar tokiu, kaip šįT 
tų demokratiškų šalių? Ar Ar 
merikoje gali būti įsteigta “pro
letariato diktatūra”, ir jeigu 
taip, tai kokia butų iš to nau
da darbininkams?

KAS YRA TA “PROLETARIATO DIKTA 
TURĄ?”

Kontestas 
per Radio

Daug dainininkų ir daini
ninkių, jaunų ir senųjų, da-- 
bar turės progą dalyvauti 
Budrike radio ikonteste, dai
nuoti Budrike krautuvės duo
damuose ‘ programuose kiek
vieną ketvergą, iš stoties W. 

JH?F. C; puo 8 iki 8:45 vaka? 
re. Nuo paeito rudens Budri
ke kontestas»ėjo kiekvieną se- 
redą Mark White Sųuare sve
tainėje, kur kontesto dalyviai 
vasario 12 aplaikė daug gra
žių ir brangių prizų., Vien 
pinigais — “cash” p.-Budri-pimgais
kas tą vakarą išmokėjo a^ie 
porą šimtų dolerių. Kiti — gi 
gavo auksines rašomas plunk
tas, nankinftuĮs laikrodėlius, 
kišeninius laikrodėlius, auk
sinius žiedus, brąnzelietus, sa
gutes ir t. t. ‘ /
Laimėjo dovanas. 

■ • ■ f •* . -vSekanti ' kontestantai buvo 
apdovanoti: Bruno 4Aldonis, 
Paulina Balnaitis, Genevieve 
Brazaitis, Franceš Bukauskas, 
Constance Benik, Jonas Bi- 
kųsj K&y, ir' Joan Budmier, 
Antanas Dombrauskas, Eva ir 
Kasty Grant, Connie, Joe ir

Dąlyvąus Anelė Steponavičie
nė, dąinininkė, Kazys Stepona
vičius, Smuikininkas, ir Jurgis 
Steponą vičius-pianistas. Taipgi 
dalyvaus “Pirmyn” choras, 
“Naujos' Gadynės” choras,’ Chi- 
ęagos Lietuvių Vyrų choras, h 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
orkėstrąs. :

Bruno Petkus,, senąsis pirmi
ninkas, prieš užleisiarit vietą, 
naujam pirmininkui Paul Bar- 
scheak pakvietė adv. J. P. 
Waitchį pirmininkauti. Tas pa
sakė tinkamą kalbą buvusiai 
ir busiančiai valdybai. Vėliaus 
iššaukė senuosius, ir naujai iš
rinktos valdybos narius; kurie 
irgi pakalbėjo, pasižadėdami 
dirbti kliubo labui.
' šiems metams kliubo valdyba 

yra sekama: Paul Barcheak, 
pirmininkas; Zigmont Kalis, 1 
vicę-prez.; Pranas Jankauskas, 
II vice-prez.; Vladislovas Kris- 
topaitiš, nut. rast.; Pranas Pa- 
viloniš, nųt. rast, pagęlb.; Vic- 
įtor Petkus, fin. raštininkas; 
Julius Strumilas, kasierius; Jo
nas Furgelis ir Jozefą Linkus, 
trustisai.

Po Visų naujosios valdybos 
įvesdinimo ceremonijų' ‘įvyko 
vaišės ir užkandžiai. Kliubieitis.

Bowling—Lunch—Bar
20 Bowlin£ Allevs •

10 Billiard & Pocket Tables 
. Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec. Co.
Incorporated 

819 W. 35th Street 
c. Chicago. III .

Community Tavern
Musu , užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randami geros rūšies deg
tinė, Tavern Pale Alus, Cigarai 
šiokiomis dienomis užkandžiai, c 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR. GRACE SIMAIČIAI, 

.. -Savininkai
3203 So. Halsted St.

Surępgę chicagiėčiams ivaL 
rius chorų koncertus, operetes 
ir operą, Steponavičių “Trio” 
kovp 15 d., pasirodys publikai, 
sąv6, Steponavičių Koncerte.

Jį rengia Chięągęs Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 
Street. 'r

Vas. 22 ir 23 dd 
naujos alinės, “Troy Tavem” 
atidarysiąs, 4314 Archer avė. 
Šios užeigos savininkai yra pp. 
R. Budrick ir F. Shįmkus. . ■ u .. ... . .

Jie kviečia visus atsilankyti 
į atidarymą, kuris pasižymės 
skaniais užkandžiais, gera mu
zika, etc. Atkreipiame domę į 
“Troy Tavern” skelbimą šios 
įdienos ^Naujienose”.

Senas

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Happy Hour Tavern
Musu lietuviškoje užeigoje gausite 
visados geros' rūšies degtine, alų, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarfiaviftias.

Mrs. Stella Shurnas *
Savininkė

2906 So. Union Avė.

Educational
Mokyklos

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
.ar

BARBERYSTĖ VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona- 
liškaSMŠlavinimas, patyrė mokytojai. 
Atsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musų knygelės. Moki
nimas diėna ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 ,E. Monroe St. Central 6393

, Sausio 19 dieną, Hollywoo<l 
svetainėje įvyko žagarįečių 
Kliubo susirinkimas, kuris ap
svarstęs eilinius kliubo reika
lus ir man davė papeikimą už 
tai, ¥kad redakcija nępatalpino 
kliubo korespondencijos. (

£ių metų valdybos pirui, yra 
P. Arlauskas, pro tok. sekr; Sb- 
fiją Ambrozaitė. >

Nors kliubas gyvuoja tik vos 
metai laiko,, vienok, iš pirmi
ninko pranešimo paaiškėjo, 
turtas pusėtinai jau 
Narių yra apie 130, 
siekiasi $411.30.
Nariais gali būti' ir 

riečiai

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

I I -

Pašauk mūs dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Slogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Užšalo Michigan 
ežeras

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vi.eta South Šidėj. Atva
žiavę i rBrighton Parką, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alaus, deginės ir vy
no: taipgi.'. gaminame kasdieną iš 
šviežius mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M. SMITH, Sav. 
4177* Archer Ave„ kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

Anelė Stepona-
A “Kaimiečių”

atskirų

Pradžia
vakaro. Įžanga

Prie kliubo gali prigulėti vi
si, ne vien žagariečiai, nuo 16 
mėtų iki 50 metų „amžiaus.

Teitais metais turėję gerą pasi
sekimą: gauta daug naujų na
rių >ir finansiškai sustiprėta, 
nes pinigų kasoję jau turi virš 
$400. „ ■ '
' Kaipo politiškas, kliubas ne
turi jokių pąšelpų mokėti, o 
kai dėl agitacijas ir pasilins- 
minimo — tai fiiiajišiniai už
tektinai stiprus.

. - j ■ y 1

Moterys nugalėjo vyrus
' Prie kliubo priklauso mote
rys ir» vyrai. Vyrai moka meti
nę duoklę $1, d jnpterys — 
centus. Kliube turi lygias tiė- 
sas ir vyrai ir“ moterys. Neku- 
rie vyrai nusprendė, 
rams yra skrj 
rys tūri lygias

POPSY’S TAVERN
Musų gražiai išpuoštoje . užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius, pietus, iš šviežios mė
sos ir daržovių; Plate Lunch 25c„ 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti, ,

A. K. MASIULIS
4171 So. Halsted St.

LIETUVIŠKAI kalbanti moteris 
35-45 prižiūrėti senyvą moterį ii 
prie namų darbo. Gyventi vietoje. 
$5.00. Tel. Mansfįeld 6172.

šituos ir.paiiašius klausiinūs 
nuolatos svarsto savo susirin
kimuose ir spaudoje lietuviai 
darbininkai, ir labai dažnai, 
juos besvarstydami, susiginčija 
ir susipyksta. Taigi daugeliui 
turės būt įdomu išgirsti, ką 
apie “Proletariato Diktatūrą” 
paaiškins savo paskaitoje ‘Nau
jienų* redaktorius P. Grigaitis.

Paskaita įvyks šį vakarą 
Chicagos Lietuvių Auditorijos; 
apatinėje svetainėje 
lygiąį g vai 
tik 10 centų,. išlaidoms padeų-; 
gti (bėndarbiaį bus įleidžiami; 
be įrangos).

šios paskaitos turėtų ateiti: 
pasikląusyti ir komunistai — 
tiėsįejj, “sklokinihkai” ir ki-j 
tokie, peš jie giriasi žiną višuty 
“proletariato diktatūros” sek
retus iŠ Markso ir ^Lepino raš
tų. “Naujienų” redaktorius; 
savo referate kaip tik'ir papa- 
sakos, ką Marksas mokino tuo 
klausimu, o taip pat parodys, 
ko yerta yra Lenino teorija.

Po paskaitos galės kas tik 
norės duoti kalbėtojui klausi
mų, Įr jei bus laiko, imti balsą 
diskusijoms.

Paskaitą rengia LSS Cent- 
rąlinė kuopa. Publika yra kvie- 
čiaina nesivėluoti, kad lygiai 
kaip 8 vai. paskaita galėtų pra
sidėti

TAVERN PARDAVIMUI pigiai 
geroj vietoj — Lietuvių apgyventa 
arba priimsiu pusininką. Priežastis 
'—2 bizniai — yra 4 kambariai prie 
1 biznio — Pigi renda. 1412 So. 49
Avė. Cicero. . ,

SPRINGINN
Mūšų užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus1 užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi- 

mams ir . narėms. Savininkai

Gėfkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

emerald dairy 
Senuko Daugelavičiaus 

3251. Emerald Avė. Victoęy 4181 
Pristatom i namus ir groserį. 

Pašaukit.

P.CONRAD
STUDIO .

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

niškiau įrenta

HIGH LIFE INN
Kyiečiu visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į mano užeigą. Visados 
randasi 'geriausios, rūšies degtinė 
aliis, cigarai, linksmas ir mandagus 
? patarnavimas. 1

MARIE MARKEL, Sav. 
3416 So. Wallace St. 
Tel. Boulevard 3489.

Po paskaitos prelegentas at 
sakinės 
mus iš paskaitoje kylapčių iš- 
vadų. Įžanga tik 10 centų ^pa
tai. lėšų, padengimui, bedarbiam 
vėltui.
• šia tema 
Diktatūra**, 
tišką suprątimą ir darome sa
votiškas išvadas. Dažnai prisi
eina vieniems su kitais apie 
tai diskusuoti ir nesutikti 
ni sako, kad šiandien yra Ru
sijoje proletariato diktatūra, o 
kiti sako; jog ten esanti tik ko
misarų diktatūra. Tat, ši pre- 
lekcija gal mums visiems nu
švies šį dalyką aiškesnėje for
moje ir mažiau reikės ginčų.

Rengia LSS. Chicagos Cent- 
ralinė kuopa. — Kvieslys.

¥2 puoduko riebalų (sviesto 
taukų) < j

1 puoduką cuRfratiš
1 kiaušinis,/ ■ <
% puoduko AlI-Bran
1 puodukas, žalių obuolių, smulkiai

supjaustytų, arba sutarkuotų 
lYz puodukas miltų 
U. arbat. šaukštuko sodos
2 >arbat. šaukštukai baking powderio
1 arbat. šauktukas druskos 
¥2 arbat. šaukštuko cinamonų 
¥2 arbat. šaukštuko maltų gvazdi

kų (eloves)
¥2 puoduko. šaltos,, virtos kavos.
1 arbat. šaukštukas vanilijos.

Ištrink sviestą • arba taukus, pri
dėk cukTų ir gerai išmaišyk, pąskui 
sudėk kiaušinį ir gerai išplak. Su
dėk obuolius ir Kellogg’s All-Bran. 
Persijok sausus pridėčkųš ir sudėk 
prie pirmojo mišinio, pamainydama 
su kava ir vanilija.

Kepk taukais arba sviestu ištep
tose blekihėse, kuriose kepi “muf- 
fins”, apie 25-30 minučių, nekaršta
me ^pečiuje. Padarysi 22 vidut. di
džio bandutes. 7

“Troy Tavern” Atida 
rymas

Buy gloves with whot 
it savęs / 
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LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
Mes Rengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.
. BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3216 S. Halsted St.
• Victory 4965

Obuolių Brau Ban 
dutės

PARDAVIMUI TAVERN ir ken- 
džiu Storo fixturiai. 40 galionų soęte 
fountain. Viską parduosiu pigjąi 
Savininkas 4701 S. Halsted St. >

PARDAVIMUI i
Nepaprastai gražus 
didelį flatą 5811 W 
floras, įėjimas iš užpakalio 63 gat 
vės, karai pyivež.
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Kas turi išpildyti 
Income Tųksų .

Blankas

i S ‘ ;
Vera-—gitaristai, 
Kairiškis, Jošephinc Marku-. Jei jau nevienodas, tai nors pu 
Ūns, Anna M.Čyėrš, ęiia^ Mato* sę to, ką vyrai moka. K 
ni's, Eleonor ir Adelinc Macys, 
Ąlbert Phillips, DernĮcc, Ge* 
nevievė ir 
kas, Betty

UNIVĖRSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

LocaĮ and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phpne Yards 3408 _

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

Z. S. Mi^k^vice & CO. ■ 
estern Avė.

... Rakandai-{taisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dei 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu nirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

John T. Zuris 
visų gerbiamas

Iš syetimtąučių sužinota, 
kad jie žada sųferktį paramą 
lietuviui adv. «fėhn T. Zuriui, 
kuris kandidątųoja demokra
tų sąraše į municif)alius teisė- 
Jus- .• ' , J/.. /

šeštadienio vukąre įvyko 
13-to Wardo n||^įi|iškas pa
rengimas 108 Ėngineers Ar- 
mofy sVetaiiiėje. Ten susirin
ko apie 16,000 žmonių—pilie
čių įvairių tautų k< L lietu
viai, airiai, lenkai, italai, che- 
koslovakai, vokiečiai ir kiti, 
kalbėtojai to vakaro buvo: 
musų kandidatas Zuris, Clerk 
of Cook Coųnty Michael J. 
Flynn, kurio vadovystėj va
karas buvo ; surengtas; Ed- 
ward J. Bąrręt,į Illinois Valsti
jos Auditorįus, * kandidatas į 
Gubernatorius, f Dr. Herman 
N. Bundesen irt.kįti. Balandžio 
12 d. Ashland poiijevąrd au- 
ditorijoje yrauręngiamas ban- 
ikiefas, specialiai 
Ten dalyvaus J 
štanibięji valstijęs 
valdžios šulai, js

—Ieva Lukošiūte, rast. 
/ y John T.iZuris Boosters 

( . Club.

Furnished Rooms
RENDUOJAME , modernišką kam

barį vienam arba dviem vaikinam. 
Puikioj apielįnkėj. 6758 So. Camp
bell Avė. -Imos lubos. Tel. Republie 
5559. >

TAVERNOS 
Kur Susirenka Lietuviai '

RAMOVAS TAVERN 
Kviečiame visus atsilankyti i musų 
užeigąt 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiai 
Penktadįenias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas.

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENfi 

Savininkai.
3517 S. Halsted St. Tek Yards 3107

"Business Čhances 
Pardavimui Bizniai

ANT PARDAVIMO grosernė ir 
bučernė su visais įtaisymais arba 
parduosiu staką atskirai ir randuo
siu fixturius. Yra 4 kambariai 
gyvenimui karštu vandeniu šildomi. 
Biznis išdirbtas per 12 metų. At
sišaukite laišku, Box 393, 1739 So. 
Halsted St

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

RYTINĖ Kompanija reikalauja 4 
ambicingų vyrų — pardavėjų. Aukš
tas komisas ir bonus mokami kas 
savaite, grynas pelnas $35. Matykit 
Mr. Callahan, Kambarys 618, 203 N. 
Wabash Avė. .

For Reni________
3 KAMBARIU ofisas rendon. Tin

kamas gydytojui, beauty shop arba 
kitam kokiam bizniui.

10748 So. Michigan Avė.DON’T 
NEGLECT 
A COLD




