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“T eisingo Baisa vim o” 
Bilius Atmestas

Chicago, III., Ketvirtadieniu Kovo-March 5 d., 193*5 No. 55

Pastovios registracijos Chicagoje bilius 
atmestas valstijos senate

SPRINGFIELD, III., kovo 4. 
—Chicagos demokratų Kelly- 
Nash mašina laimėjo valstijos 
senate ir 22 balsais prieš 23 at
metė gubernatoriaus Horner 
ir kitų siūlomą taip vadinamo 
teisingo balsavimo bilių, ktiris 
butų įvedęs Chicagoje pasto
vią registraciją, butų 
nęs rinkimų 
kirtęs kelią 
mams.

Bilius liko 
bute, bet senate negavo ketu
rių balsų, paskutinę minutę ke 
liems demokratams nuėjus su 
Kelly-Nash mašina, ar susiląi- 
kius nuo balsavimo.

iškaščius 
perėjūnų

.priimtas

sumaži- 
ir už- 

balsavi

Pastangos nenumarinti bilių 
galutinai, -bet palikti jį toli
mesniam balsavimui, nuėjo/nie- 
kais, to pasiūlymo neparėmus 
senato pirmininkui, leit.-gubęr 
natoriui Donovan, kurį taipjau 
Kelly-Nash mašina atmetė ir 
kuris todėl nebegavo kandida
tūros.

Šį bilių rėmė visos pilietinės 
organizacijos, nes jis ketino 
užkirsti kelią suktiems balsa
vimams ir įvesti teisingesnius 
rinkimus. Jam labai prieši
nosi Kelly ir Nash vadovauja
mi Chicagos demokratai, ries 
jie numatė, kad bilius jiems 
gali būti žalingas.
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$1,000,000 POTVYNIO NUOSTOLIAI CALIFORNIJOJE

x I

Visoje Amerikoje dabartiniu laiku siaučia potvyniui, bet labiausiai nukentėjo California. Ten 
siliejo Sacramento ir San Jacąuin upės, padarydarhos auvirš $1,000,000 nuostolių.

Skis;U
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STREIKAI
NORTHBRIDGE, Mass.

Valstijos taikymo taryba svars* 
tys su Whiting Mfg. Co. apiė 
užbaigimą streiko 1,000 teks
tilės darbininkų, kurie strei
kuoja jau nuo sausio 14 d.

AKRON, O.—Goodyear Tire 
and Rubber Co. darbininkų 
streikas tęsiasi jau šešioliktą 
dieną. Streikuoja 14,000 dąr- 
bininkų.

BOSTON, Masa.^-T^yS žmo- 
nes likduarėštuott,'pblicijdi puo
lus moterų rūbų siuvėjų strei- 
kierius. Streikas tęsiasi savai
tę laiko.

JEANETTE, Pa. Pennsylva- 
nia Rubber Co. dirbtuvė užsi
darė, unijai paskelbus streiką.

BISMARK, N. D. —Darbas 
prie visų pašelpų darbų apsi
stojo, 200 darbininkų paskel
bus streiką prieš prailginimą 
darbo valandų, kad jie atidirb
tų už tą laiką, kurį nedirbo šal
čių metu.

RYMAS, kovo 4. — Italų ka
ras Ethiopijoj kainuoja Italijai 
bilionus lirų, bet fašistai slepia 
karo išlaidas ir jų neskelbia, 
kad žmonės nežinotų kiek jiems 
teks už Mussolini avantiūrų 
mokėti.

Italai išblaškę pas
kutinę 30,000 ethiopų • •armiją

policijai pilo

N. Y. minimum alga 
moterims nekon- 

v stitucinė

SU ITALŲ ABMIJA, kovo 
4.—Italų šiaurinė armija, tęs
dama kelių pastarųjų dienų, per
gales, vakar išblaškė paskuti
nę pilną ethiopų armiją šiau
riniame fronte.

Apie 30,000 ethiopų^. vado
vaujamų Gojjam provincijos 
gubernatoriaus Ras Imeru, li- 
ho išblaškyti po trijų dienų 
mūšio vakariniame sektore pa
lei Takkaze upę.

Italai skubiai valo ethiopų Ii 
kučius ir 
žemė yra 
sužeistų 
ginklų.

Italai tvirtina, kad nuo va
sario 16 d. mūšiuose krito 30,- 
000 ethiopų, kuomet italų kri
to tik 2,000 kareivių. z

Tembiem apygardoj, 
nuklota užmuštų ir 
ethiopų’ ir pamestų

Japonija nesuranda 
militaristams pri

imtino kabineto

Gresia visuotinas 
triobėsių aptarnau

tojų streikas
Mikado

Rusija kovosianti už 
Mongoliją, sako 

Stalinas
Rusija eis ginti Mongoliją, jei 

ją bandytų pasigriebti Japo
nija, pareiškė Rusijos dikta
torius
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Juoko liga
WEST()N,į W. Va., kovo 4.— 

Teresa Hawįins, 18 m.,/'susir
go nepaprasta juoko liga. Jį 
visą savaitę į juokiasi veik be 
paliovos. Tankiai* netenka ir 
sąmonės. Nors ir juokiasi veik 
be sąmonės, bet: jos juokas yra 
natūralūs.

TOKIO, kovo 4.
įsakė princui Fumimaro Konb- 
yė, 42 m., sudaryti kabinetą, 
bet tasis atsisakė teisindama
sis “riienka ‘sveikata”. Tečiaus 
visi žino, kad tikroji jo atsi
sakymo priežastis gludi tame, 
kad jis nesitiki galėsiąs su
daryti tokį kabinetą, kuris pa
tenkintų visus elementui, ypač 
militaristus, kurie pasidarę 
tikraisiais valdonais ir pradėjo 
kištis į civilius šalies reikalus.

Pasirodo, kad naują kabme- 
tą sudaryti bus nepaprastai 
sunku, nes nesiranda žmogaus, 
kuris galėtų militaristus pa
tenkinti. Princas KoAoye bu
vo parinktas kaipo tinkamiau1 
sias bet ir tas nuo tos parei
gos atsisakė.

Ih (Lenkų agentai vej? 
= kia padermarklinij'oj 

Pranašauja karą ' ukmerge.—kai paskutiniu
Europoj ateinan 

; čią vasarą
Šen. Lewis spėja, kad karan 

stos Anglija ir Vokietija su 
Francija ir Rusija

&iku okupuotoje Lietuvoje pa
gyvėjo priešlietuviška akcija,

linijos
iš

Jei nebus greitos taikos New 
Yofke, streikas gali persi
mesti į Chicago ir kitus did
miesčius

ALBANY, N. Y., kovo 4.- 
New Yorko vyriausias teismas 
—apeliacijų teismas — 4 bal
sais prieš 3, pasiremdamas 
Jungt. Valstijų augščiausiojo 
teismo nuosprendžiu?, kad tai 
yra varžymas piliečio teisės 
daryti kontraktus, pripažino ne- 
konstituciniais valstijos mini- 
mum algų moterims įstatymus.

Chicagoje bus įves 
tas biednuomėnės 

mokesnis

Varšuvos universite 
tas vėl uždarytas

VARSA VA, kovo 4. —Var- 
šavos universitetas liko užda
rytas neaprybotam laikui delei 
studentų sukeltų žydų pogromų, 
kuriuose keli žmones liko su* 
žeisti. x

SPRINGFIELD, III., kovo 4. 
Atstovų butas 80 balsų prieš 
28 priėmė Hickman-Lantz-Finn 
.bilių, kuris verčia Chicago z ir 
priemiesčius uždėti 30c. bied- 
nuomenės šelpimo taksus, ki
taip miestas negalės gauti pi
nigų iš valstijos šelpimo fon
do. i
; Valstijos senatas jau pirmiau 
priėmė tą bilių.

NEW YORK, kovo 4.—Sun
kiausia pasiekiamas žmogus, 
kuris ikišipl tik dviem amęrir 
kięAiąirią thpįįiątams -suteikė 
pasikalbėjimą, ♦ Rusijos, diktato
rius Juožas Stalinas, pasikalbę-, 
jimė Su trečiu žurnalistu, Roy 
W. Howard, pirmininku direk
torių tarybos Scripps-Ųoward 
laikraščių, atvirai pareiškė, kad 
sovietų Rusija stos į karą su 
Japonija, jei bus reikalo, kad • 
išlaikyti Išlaukinės Mongolijos 
nepriklausomybę.

“Jei. Japonija . išdrys pulti 
Mongolijos liaudies respubliką 
ir bandys sunaikinti ? jos 
piklausomybę, mes busime pri
versti gelbėti respubliką 
reiškė Stalinas.

Rusija jau kartą gelbėjusi 
Mongoliją, kai ją 1921 m. puo
lė Chiniją, dabar ir vėl ją gel
bės, jei ją puls Japonija.

Stalinas pripažino, kad Ru
sijai gręsia pavojus iš Vokie
tijos ir Lenkijos pusės, bet jis 
nežinąs, kuris tų dviejų —Ja
ponijos ar Vokietijos—pavojus 
yra didesnis, “šiais laikais ka
rai nėra skelbiami. Jie stačiai 
savaimi prasideda”, tvirtino 
Stalinas, kariu griežtai užsigin
damas, kad Rusija tiekiasi 
kurstyti revoliucijas kitose 
lyse. 
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Kapitalistai priešin
gi prezidento siūlo

miemstaksams

ne

pa-

Užgriebė Japonijos 
prekes

Ir naciai persekioja 
inteligentus

Chicagai ir apielinkei federą- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šilčiau po piet.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo
Sairiė 

6:44.
teka 7:2G,

39°.
leidžiasi

t • ‘

BERLYNAS, kovo 4. —Dik
tatoriai negali pakęsti labiau 
už save išsilavinusių oponentų- 
inteligtneų. Todėl įsigalėję bol
ševikai pirmiausia puolė per
sekioti inteligentus. Tą patį da
bar daro ir Hitleris.

Stąi ir dabar Hitleris įsakė 
atimti Vokietijos pilietybę 25 
inteligentų. Todėl įsigalėję bol- 
turtą. Bet jis jų , negali pa
siekti, kadangi visi jie gyve
na užsieny. >

CHICAGO.—Vietos muitinėje 
liko užgriebta daug Japonijos 
parcelianinių prekių, už jų 
dumpingą prasilenkiant su ša
lies ^įstatymais. Jungt. Valsti
jos yra uždraudusios pigių pre
kių dumpingą, bet japonai, su
sitarę su Amerikos importe- 
riais, bando įstatymus apeiti. 
Tas pigių japoniškų prekių 
šmugelis liko sugautas ir daug 
prekių sulaikyta.

WASHINGTON, kovo 4. — 
Visos Amerikos fabrikantai h 
kapitalistai * parodė didelio pa
sipriešinimo; prezidento Roose- 
velto pasiūlymui apkrauti tak
sais korporacijų neišdajintus ir 

. VYaI'TII'IO .v . T.V A
mato, kad dabar jie nebegalės 
išsisiukįti nuo taksų mokėjimo; 
todėl jiems ir priešinasi.

Delei to galima tikėtis ir la
bai aštrios kovos pačiame kon
grese: Ir dar perą aiškų, ar- 
kongresas paklausys preziden
to, ar kapitalistų diktavimo, 

ar-

NEW YORK, kovo 4.—New 
Yorko- triobėsių aptarnautojų 
streikas, kuris tęsiasi jau ke
lintą dieną, gręsia pavirsti į 
visuotiną triobėsių aptarnauto
jų streiką, jei jis greitai ne
bus sutaikintas.

Internacionalinis unijos vice
prezidentas George Scalise jau 
gavo įgaliojimą iš unijos cent 
ro Chicagoje paskelbti visuo
tiną triobėsių aptarnautojų 
streiką, jei tik matys tam rėk 
kalą ir jei tokis srteikas bus 
reikalingas parėmimui New 
Yorko streiko. Visuotinas strei
kas skaudžiai paliestų Chica
go ir visus kitus didmies 
Čius. > ’ -

Meras La Guardia betgi ti
kisi, kad streikas bus greitai 
baigtas. Tečiaus unijos vadai 
nėra tokie tikri. Jie sako, kad 
triobėsių savininkai elgiais la 
bai aroganitškai ir darbinin
kams nieko kito nelieka, kaip 
tęsti kovą.

Unijos apskaičiavimu, jau 
1,000 triobėsių pasidavė ir su 
sitaikė su t darbininkais. 
4,000 triobėsių vis dar
paliesti streiko. Policija bet- 
gį \ivirtina, kad streikas yra 
palietęs . tik 1,309 triobėsius, 
daugiausia didžiulius apartmen- 
tus.

Streikas dar nebuvo bando
mas skelbti Central apygardoj 
Manhattan, Broolfiyne ir Har- 
lem.

Streiką bando taikinti ir fe
deralinė valdžia.

Unijos vadai 'išvažiavo ’j .
New Yorką

CHICAGO.—Centraliniai trio
bėsių aptarnautojų unijos vir
šininkai skubiai išvažiavo į 
New Yorką po pasitarimo apie 
paskelbimą visuotino triobėsių 
aptarnautojų streiko. ’

Tečiaus jei tokis streikas kil
tų ir Chicagoj ,tai jis nepalies 
elevatorių (keltuvų) operuoto- 
jų, nes jie Chicagoje priklau 
so skirtingai imi j ai.

suaktyvėjo ir šiapus 
lenkų agentų veikla, štai 
Širvintų, Giedraičių, Dubingių 
ir kitų apylinkių ateina aliar
muojančios žinios apie prieš 
Lietuvą varomą agitaciją. Len
kiški elementai savo priešlietu^ 
viškiems darbams geniausios

, CHICAGO. —
Hamilton Lewis, -__
skubiai išvyko į Washingtoną,: dirvos randa neturtingųjų (su- 
pranašąuja, kad karas Euro- lenkėjusių) gyventojų tarpe., 
po j e kilsiąs pradžioj šios va- Į Agitatoriai, daugumoje iš mįęg- 
saros ir su ląiku galbūt apims tų atvykę privatus mokytojai’ 

ragina nesiųsti vaikų į lietu-

Senatorius J. 
kuris vakar

Bet 
yra.

tos pusės. Prie vienos ar ki
tos pusės turės prisidėti ir ki
tos mažosios valstybės.

Karas . eisiąs už ekonominę
, . , ' pirmenybę Europoj it nustelb-

jnenaudojamus pęjnus.į’ Jie mu^ g^g viSųS politinius klausimus 
šioje šalyje. . • ..

Amerika turės dėti visas pa
stangas, kad neįsivelti į šį ka-

KANKAKEĖ, III., kovo 4.— 
Elektros tvenkiniui Kąnkakeo 
upėj trukus vanduo staigiai pa
kilo 6 pėdas ir. daugelis šeimy 
nų turėjo skubiai apleisti savo 
namus.

to, ar kapitalistų 
ypač dabajy^kądž 
tinasi į^ kadU patiems kongres- 
mnams yra taip labai reikalįn 
ga kapitalistų parama.

Kaltiną spekuliato- 
rių nesumokėjus 
$1^42,000 taksų

CHICAGO.-- Federalinė val
džia kaltina, kad garsusis gru
dų spekuliatorius Arthur W. 
Cutton yra per trią metus ne/ 
sumokėję^ $1,242,000 pajamų 
taksais. Tai sumai valdžia tu
rinti aiškius įrodymus. Iš tos 
sumos, $414,000 yra pabaudos 
už laiku nesumokėtus taksus.

Ir Lenkiją stoją į 
valstybių ginklą* 
vimosi lenktynes

VARSA VA, kovo 4. — Ofi- 
cialis armijos generalinio šta? 
bo laikraštis Polska Zbrojna

. , i 1 . 'j Z o '»•' , i * i ‘ ,1 - 1 į

praneša, kad Lenkiją mano sto
tį į ginkląvimo^i* lenktynes su 
Rusija ir Vokiptjią.
' Lhįįcrąštįs sako, kad Lenki
ja 6 turi greitai apsiginkluoti, jei 
nenori prileisti, kad Vokietija

visą Europą.,
Karas kilsiąs tarp Anglijos | viškas mokyklas, o mokyti juos 

ir Vokietijos iš vienos pusės, ''lenkiškai nors, sako,' tuo tarpu 
ir Frančijos ir Rusijos iš ki-'ir privačiai. Kartu skelbiama, 

kad Lietuvos valstybė ilgai ne
išsilaikysianti, kad greitu lai
ku ateisią lenkai jr pan.

Anksčiau minėtose apylinkė
se, taigi ties administracijos li
nija, dabar padidėjo privatus 
vaikų mokymas namie. Pagal 
įstatymą vaikai turi lankyti 
prad. mokyklas, todėl lenkiškai 
jie mokomi vakarais. Mokyto
jai, jų yra iš vietinių žmonių 
ir iš miestų atvykusių, ne tiek 
moko. praktiškų, mokyklose ei
namų dalykų, s kiek kreipia dė
mesio lenkiškumui. Priešliętu- 
viskai stengiamasi jnustatyti ne 
tik vaikus, bet ir jų, tėvus. 
Rašančiam Šias • eiles gerai ži
noma, kad keli tokie mokyto’ 
jai (iš Ukmergės) per menes; 
gauna nuo 180 iki 220 litų al
gos.

Priešlietuviška veikla varo
ma ir kitokiais budais,. įcaip: 
naujai steigiamomis seklyčio
mis, skaityklomis, biblioteko’ 
mis ir 1.1. Knygų ir laikraščių 
nemokamai siunčiama iš Kano
no. ’

Vatikanas grūmoja 
nutraukti ryšius 

su Vokietija
BERLYNAS, kovo 4— Cesa 

re Orsenigd; pąpos nUncijuš 
Berlyne, įteikė . Vokietijos už
sienio reikalų ministerijai Va
tikano notą, grūmojančią nu
traukti ryšius su Vokietija, jei 
Vokietija nepildys konkordato 
ir nepaliaus persekiojusi kata
likus.

4.

Naujoji unija skel 
hią angliakasių 

streiką
' ‘ ■ Į.

HARRISBURG, III.,j kovo
—Aptykusi; kova tarp dveijų 
Illinois angliakasių unijų, vėl 
atsinaujina, progresyvių maine- 
rių unijai ? paskelbus streiką 
Saline kauntėj protestui prieš 
atsidarymą‘čia dviejų Peabody 
kasyklų, kurios pripažysta tik 
senąją,* United Mine Workers 
of Am., uniją.

Saline kauntėj yra apie 4,000 
progresyvių mainerių ir apie 
1,000, kurie priklauso seną j ai 
unijai. .

BERLYNAS,, kovo 4. —Ka
dangi Vokietijai trūksta mėsos 
ir riebalų^ tai ateityje armija 

ir Rusiją sųsįręmtų tarp savęs ir .policiją dvi dienas.į /savaitę 
Lenki jos,e žemėje. 'turės maitintis vien žuvimis.

MUSKEGON, Mich., kovo 4. 
Apdegė vietos didelis Occiden
tal hotelis. Keturi žmonės li
ko sužeisti

NUBAUDĖ ANYKŠČIŲ ŽY
DUS Už MUŠTYNES SINA

GOGOJE

ANYKŠČIAI. — Prieš kurį 
laiką Anykščių žydai susirinkę 
į sinagogą dėl kandidatų į ra
binus pradėjo smarkiai ginčy
tis, bartis, o paskui muštis. 
Kai kurie susirinkimo dalyviai 
smarkiai nukentėjo.

Apylinkės teismas keturis 
žydus, kurie smarkiausiai mu
šės, nubaudė po 1 mėn. papra
sto kalėjimo.

NaujienųRadio Programai
h.... 1 . 1 1 ■■■■■4

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 tato W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.



Clevelamto if Ohio Žinios
tij i m?"

SLA albumas nuosavybės šimtų dolerių, o 
dabar reikės mokėt $3:20.
Pfasidedh nesusipratimai
Prieš kiek laiko Lietuvių 

piliečių klubas susivienijo- su-

Per kai kurį' laikų’ viskas ėjo 
gana sklandžiai;} Tos: “jung
tuvės? ypač pagerino- Lietuvių 
svetainės būklę. Svetainė 
ėmė puoštis i£. tinkamiau 
tvarkytis.
’ Bčt štai dabar teko nugirs
ti, jog buvusieji’ klbbieČiai 
jaučiasi* nepatenkinti. Ešų 
jau buvę ir nesusipratimų. 
Tai, labai nemalonus dalykas. 
Reikėtų- sterigtis, kad tie nesu
sipratimai butų; kaip galima 
greičiau likviduoti;
Parengimas choro naudai
Ponų Greičių namuose įvy

ko kortavimo parengimas. Da
lyvavo apie penkios dbšimtys 
žmonių, — vyriausiai jaunb 
mas.

Parengimo pelnas buvo ski* 
namas- chorui; kurį p. Grei
čius stengiasi palaikyti.

Duktė iškėlė bylų, savo- 
tėvui

šiomis dienomis jauna mer- 
. gina iškėlė bylų savo tėvui. 
Jii kaltina tėvų tuo* kad- tasai 
jų pusėtinai sumušęs. O su
mušęs už tai, kad ji vėlai ųfa* 
mo parėjusi. Teisme liudijo 
ir merginos motina; ji liudijo 
prieš savo vyrų.
\ Žinoma, mušimas yra visai 
netikusi priemonė. Tačiau 
tenka pasakyti, jog motinos 
labai susimąstytų, jei jos pa
matytų, kaip elgiasi jų gero
sios dukrelės, kada jos nuva- 
žiuoja į naktinius klubus ir 
kitokias užeigas. Tikrai skau
du ^darosi, kai tokiose vietose 
matai visai jaunasmerginas. 
Kada tėvai pamato, kaip jau
nimas, elgiasi visokiose landy
nėse, tai jiems kantrybė išsi
semia;

Neseniai turėjau progos už
sukti į vienų lietuvio laikomų 
užeigų. Ten pamačiau tikrai 
šlykščių scenų. Kėlios jau
nos merginos buvo tiek ritisi* 
gėrusibs, jog vos ant kojų sto
vėjo; Kalbėjo ir elgėsi visai 
nesivaržydamos. Nepaisė, kad 
jų kalbas girdi pašaliniai 
žmonės. Ir jos visos buvo 
lietuvaitės!
1 Kada* jaunos merginos pra- 
deda po .tokias vietas tranky
kis ir (bip elgtis, tai iš jų ne- 
galima daug ko tikėtis*— jos

Jonas Polteris stengiasi, gan* 
ti kiek galima daugiau profe
sionalų ir ir biznierių, kurie 
remtų SLA'. leidžiamų albu
mų; Kiek man. žinoma* janr Lietuvių’ svetainės^ bendrove, 
tatai gana rieblogai sekasi.

SLA.. 141 kuopa; ir seimą ren
gimo komisijos nariai taip 
pat nutarė nusiimti grupių 
paveikslus ir jus įdėti. į albu
mų,

Vasario 23 d. seimo rengia
mo komisijos nariai Antano 
Bartkaus studijoje nusitraukė 
paveikslų. Drauge dalyvavo 
Pildomosios Tarybos atstovai, 
Dr. J; T. Vitkus^ ir J. Jarus. 
Kuopos fotografavimas atidė
ta ligi kito susirinkimo.

Ypatingi kritikai
Katilas vėl verda. Kai ku* 

rie vadinamieji. Susivienijimo 
žinojai, nei iš šio nei iš to, 
pradėjo pulti kitus veikėjus. 
Dabartimi laiku jie ypač įsi- 
smagino šmeižti p. Stasį Ce- 
rauskų, nesigailėdami jam vi* 
šokių titulų.

šia, proga aš noriu pareikš
ti, jog tie Susivienijmo “žino* 
vai ir» kritikai” turėtų dar ge
rokai padirbėti, kol jie nuveik* 
tų tiek, kiek yra p. Cerauka- 
nuveikęs. Draugijose p. Cė- 
rauka yra daugiau veikęs, ne
gu jo visi kritikai. Jei jis 
apsiima kokį darbų padaryti, 
tai ir padaro. Visai kitoks 
reikalas yra su tais jo kritiš
kais: jie moka tik rėkti ir ki
tus niekinti, o patys beveik 
jokio konstruktyvio darbo 
dirba.

Metas pasirodyti.
, SLA. auksinis vajus jau 

rokai įpusėjo. Butų tad 
lomi, kad kai kurie ir savo 
darbais pasirodytų. O ypač 
tie, kurie mėgsta visus kriti* 
kubti. Pavyzdžui, kai Pildo
moji Taryba paskyrė mane 
rajono organizatorium, tai- p. 
Antanas pftiskevičius susirin* 
kime labai išdidžiai pareiškė, 
jog jis parodysiųs kaip rei^įa 
organizuoti.

Jau gerokai laiko praėjo, o 
p. Praškevičius vis dar nieko- 
“neparodė”. Tad ar nebūtų 
metas ir pasidarbuoti! Esu 
tikras, jog iš to butų-daugiau 
naudos, negu iš visokių “kri
tikų”. Dabar p. Praškevičius- 
“Naujienas” ir “Keleivį” be
kritikuodamas visai pamiršta* 
kad reikia dirbti savo- organi
zacijos gerovei.

' Svečiai
Seimo rengimo komisijos 

vakare pastebėjau svečių ir iš 
kitų kolonijų; Pavyzdžiui! 
dalyvavo p-lė Rožė Lukoševi
čių tė iš Youngstown, Ohio. Ji 
yra žymi dainininkė. Drauge 
su ja atvyko ir jos sesutė bei 
brolis. t
' P-lė Lukoševičiutė padaina* 
vo porų dainelių, kurios pub
likai labai patiko.

Pakels- mokesčius
Clcvelando namų savininkai 

turės didesnius mokesčius mo
kėti. Mat, miestui reikia dau
giau pinigų. Todėl majoras 
Burton kreipėsi į gyventojus, 
kad pakeltų mokesčius. Va
sario 25 d. įvyko ir balsavi
mai. Nubalsavo mokesčius 
pakelti. Už mokesčių pakė
limų balsavo 89*000, o prieš 
50,000;

Už mokesčių pakėlimų, dau
giausia balsavo tie disriktai, 
kame gyvena* juodukai: Tai 
gana įdomus dalykas. Iš juo
dukų tarpo visai nedidelis 
nuošimtis turi savo namus, 
štai kodėl jie ir pasisakė uz 
pakėlimų mokesčių, kurių 
jiems nereikės mokėt; Juo 
labiau jie taip balsavo, kad. 
kai kurie politikieriai žadėjo 
juos darbais aprūpinti/ 

Ligi Šiol, buVo 
$2.99 už kiekvienų

ne

ge
ma*

mokama 
įkanuoto*

NAUJIENOS, Chicago, Dl 
—J.Iii>ywiiie«e~ ‘I . ..........1—v" i— f' ........... .
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kaip; sakoma; f šuninis 
šėftcb piauti; 'į

X' • i ' v' 'Y ' '' -

Organizuojasi būrelis 
veikėju

Teko patirti, kad kėlii vie- 
toš-4 veikėjai’ >y»az nusitarę su* 
traukti į daiktų; būrelį/veikles
nių žmonių lietuvių spaudai 
platinti ir remti. Kitas tiks
las — tai geresnių tarpusavio 
santykių- palaikymas:

Tie veikėjai mano jog tarp 
Clevelando- lietuvių., juo/tolyn,., 
juo labiau pradeda nesantai
ka įšigalėtii. O dėliaii to< vy* 
rausia yra Raiti tie, kurie pa
tys niekų, nėra nuveikę,., beb 
kitus .tai. taftai •mėgstk’ niekirttii;

Jei sumanymas pradėk būti 
vykinamas,, tai, parašysiu- ptaf- 
čiauj, - . x

Sandhriėčiūi’ susfeftaldš .
Clevelando sandariėčiaij su* 

siskaiĮdė įj tris grupes; Vieni, 
jų visiškai; atsimetė nuo< savo 
organizacijos ir ;ysusiliejo> su 
tautihihkaišį. Uiti), save laiko 
“gryjno kraujo” sandariėČiai, o 
trečia, šandariėčių grupė vei* i Juozo Olšausko priimtuvių 
kia snydnahliiŠkai. Bėt gai ’ * ’ ” ‘ v
bus tiksliau pasakyti;. jog jįi 
niekų/ neveikia ir niekur ne
dalyvauja;

Gegužio in Bačiuno laikais 
mūsiškiai SandariėČiai: gana, 
sutartinai^ veikė. Taip1.' sa
kantį laikė savo, “frontų”, Da«- 
bar tas jų frontas visiškai su
smuko, Nebesuranda jie 
bendros kalbos ir nebegali 
tarpusavyje susikalbėti. Ir tai 
visai natūralu: vienį sanda- 
riečių vadai tempia į dešinę, 
kili į kairę, o treti stovi vie
toje ir visai nenori judintis.
Parodos darbas smarkiai 

progresuoja
Ddžiųjų ežerų parodos^ dar* 

bas smarkiai varomas pirmyn; 
Mat, iki birželio 27 d. viskas 
turės būti paruošta ir pabaigtai 
Tų, dienų įvyks ir oficialus 
atidarymas; ’ . z

Parodai paskirta pusėtinai 
didelis. ■ žemės plotas^n > Daly
vaus trys dešimtys penkios 
tautos; Kiekviena tauta tu
rės savo vietų* — daugelis gal 
ii? savo pavilijohus.’ Lietuviai 
parodoje irgi dalyvaus.

Jei kas if lietuvių, parodoje 
norėtų kokį biznį atidaryti* 
tai dabar meas tuo reikalu su- 
sirupinti^ Del biznįo atidary* 
mo. sųįygų, galima kreiptis į 
parodos manadžerį* J. Hi 
Gourley,. 1814. Terminai To* 
wer. Iš jo galima gaut visas 
informacijas.

Parodos vadovybė pageidau
ja, kad bizniai butų sutvarš
kyti tautiškai. Vadinasi* lie* 
tuvių bizniai tUrėtų būti su
tvarkyti tęip, kaip Lietuvoje.

H ’ —— ---------------------------------- , ■ -------------------------------------------------■---------------------------------;---------------------------------

GERKIT TEK GERĄ ALŲ Į 
citata

SOUTH S!DE BREWING COMPANY

3225 So. Lituanika Avenue
Biznio telefonas BOULEVARD 7179

- ••••-............ --..............

Visi; geria ir mėgstaf AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad. tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies, pro^ 
dūktų.
Urmo (Wholesalč) kainomis pri
stato į; alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

L. M. NORKUS
Res-. YARDS 2084

JOHN P.EWAtD 
LOANS;ąndiftSURANCE- .

Jeigu reikalauji pinigų ant Piriųo Morgičib, arba ■ 
ajjdraudos nuo ugnies, vėjo,, ętc.,'^ atsišauk: A ;

.B; 840 West 33rd Street
TEIjEFONAS: YARdš 2790. arba 2791/

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
;rašTJNeJE:n. .:O.; ••

Thtai laukytojUms\ duotų, ga- 
iifoium6< geriau jsUsipažibti su 
įvairių ttotų y^ėtuina^ \ 
; Wi»R iįaKa^s# 
a!piev p’at'O’dds prirengiamuosius 
darbus. v .
Seimo delegatų, priėmimas 

' Dr. J’. T. Vitkus safco, kad 
clevelandiečiai, turi pasirūpin
ti, kad SLA. šeinio; delegatai 
butų tinkamai priimti; Esu 
kai: otevelandįe&Ėii nuvyksta; į 
kitus miestus, kur įvyksta sei
mai, tai; Jie yra šauniai pri* 
imami; Tuo pačiu reikia ir 
clbvelandieČiams atsimokėti* 
.atvykusiėms iš kitur delega* 
tams parodyti; “goųdt time”;

Serga Dr. Kazlauskas 
' Teko patirti* kad; šiomis die
niomis susirgo. Dr. Kazlaus* 
kas;

Lįnkiu; jam; kuo greičiausiai 
pasveikti^ ir vėl stot prie sa- 
vo pareigų. ? k 

■t . . . ■. ”. • " ■ i, *
& Olšausko priimtuvių 

vakaras

skaįČiuojama, kad laišnių, pa-1 pinigais verstis, 
sa^erįhi^m^ Automobiliams 
ftuA parduota apie pusantro 
^ilijpiro',’ o trokų, laisriių apie 
125,0(10.
\ Itas į nagų girtus auto- 
’ - mobilistus

Youngstown, O. — Vietos 
polieja išleido ultimatumų au
tomobilistams; Ęutent, grū
moja- girtus- ir neatsargiai va
žiuojančius automobilistus are
štuoti ir skaudžiai bausti. 
; Tokiam; žygiui* pojlicijų pas* 
Katino tas faktas, kad per šių 
metų pirmuosius du mėnesius 
nelaimiųi su automobiliais įvy
ko. du kartu daugiau nekaip 
pernai1 per tų patį laikotarpį.
Ptoliuvo/ trys lietuviai, ku- 
* rife rengusi platinti 

netikrus pinigus
Wooster, O. — Šiomis die

nomis gavau žinių, kad Woos- 
tėrio policija sučiupo kelis vy- 
rus, kurie rengėst. netikra,-

vakare dalyvavo .tikrai/ gražus 
žmonių būrys. Kalbėtojai lihr 
kejo Olšauskui; kud- geriausio 
'pasisekimo;

Reikia* tikėtis, kad Olšaus* 
kui meno srityje pasiseks ne
mažai' nuveikti; Ypač yra 
pagirtinas- sumanymas steigti1 
gerų chorų* kuriuo clevelan
diečiai galėtų pasidžiaugti.

Streikas-
Akron, O. — Gumos įmo

nėje prasidėjo streikas. "Jei 
tas streikas ilgidu- paositęs, tai 
jis suparaližuos ir automobi
lių pramonę. Kaip žinia, au* 
tbmobilių pramonė daugiausia 
gumos ir sunaiujųja.
j Juo tolyn, juo' streikininkai 
daugiau sihipatijų įgija* Juos 
remia organiuoti darbininkai. 
Kai kurios unijos rengiasi at
virai stoti į kdyų su gumos 
įmonės savininkais.

į * - Nauji: laisniai v’
Columbus, O. — šiomis die* 

nomis liko paskelbta, kad au* 
tomobiliams nauji- laisniai 
pradėta, pardavinėti nuo kovo 
1 d: Iki balandžio 1. d. visi 
turės tuos laišriiiis įsigyti: Ap- 
-  r—i—,<y.i ■■ ■■ u   ---------—.

LAIPOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUnEIKIS
i IR TĖVAS

REPublic 8340

Pats
Patirk

Ketvirtadienis, kovo 5, ’36 i • •
Neveikli kolonija

šiame mieste
Pas juos su- ‘ '

rasta; ir prietaisai netikriems] **» n 
pinigams dirbti. Tarp arešr rai . .. . . v . 
tuotojų yra ir trys lietuviai, 8yvęn& būrelis lietuvių. Kai 
kurie esu atvažavę iš Pennsyl- IV™ 
vanijos valstijos. ■ 1^ ir ^*ena «ražlal-

Keista, kad žmonės vis bau- Į nesigirdi; Daugis nei nežino, 
do iš netikrų pinigų pralbbti. kad tame mieste lietuvių yra.

•! *». t 1 - • _ I i y

Yra ten ir SLA. kuopa. Bet, 
matyti, ir ji mažai teveikia. 
Butų gerai, jei pas vietos lie
tuvius atsirastų daugiau ener
gijos ir jie pradėtų vekti. 
šiaip ar taip, o visiškai apsi
leisti neapsimoka;

— Jonas Jarus.

Tačiau
Įapie jų veikimų visai nieko

Beveik nėra tokio atsitikimo,! 
kad ilgainiui, netikrų pinigų 
dirbėjas ai* platintoj aš nepa- 
diutų. O vis dėlto atsiranda 
naujų “kandidatų”, kurie 
lando savo laimikį. . Daž
niausiai jie tų “laimikį” su
randa kalėjime, kur jiems 
tenka kels metus pralėisti* 
metus praleisti.

ADVOKATAI
K. P. SUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dėarborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310.1 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartiesi

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343, South Halsted SU 
Tol. Boulevard 1401

arNuo savo gydytojo 
“Pain” gyduoles 'kurias 

vartoji yra saugios.

Nepavesk Savo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEš- vartojimų kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

žinote, kaip tai nuo galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos, klauskite savo gydytojo .ką 
jis mano; apie jas—sulyginant su 
Tikru Bayer Aspirin.
į Mes sakome todėl; kad prieš at
radimu Bayer Aspirin, daugelis va
dinamų “pain” gyduolių, gydytoju 
buvo patariama nevartoti ju. nes jos 
kenkė skilviui ir, labai tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikais praktika.
į Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja^. Bayer Aspirin kiek
viena meta, isjtikino, . kad medikų 
•atrddiiiias apie jui'dAUguma yra tei
singas. • r . (
, Atsiminkite, ta: Tikras Bayer As
pirin yra priskirtas tarpe greičiau
siai. veikiančių metodu kaipo pagelba 
nuo galvos skaudėjimo ir visu pap
rastų skausmu ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.
’ Jus galite' gauti ' tikrų Bayer As
pirin bile. kokioj, vaistinėj-—pirk darni i 
neminėki! vien tik vardų “aspirin”, 
bėti visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Aspirin

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459i S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600..

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonn: Renublic 9723

..................— .. ............................III

Phone Canal 6122
Dr. ’S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez; 6631 So. Califoraia Avenae

Telefonas Republic 7868

Tel. Offfėe Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895

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

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

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

10

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas.

4645 So. Ashland A v,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Sėredoj pagal sutarti.

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos* Giceros Lietuvių 
Laidbtlivftr Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ . IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse..

■......................     iii ................ .. r.H.ii.Bi, ......................i ■ ................................

DAGHAMZ ir SUNW
2314 West 23rd, PlaBe’ Phones Ganai 2515—Cicero 5927

" S. G. LACHAVICZ-
: 42-44 Ėast 108tli St. Tėl. PulTman 1270. arba Canpl 2515

r . J, LIULEVK5IUS
' 4092 Areher Avenue Pbone Lafayette 8572

■ S. P; MAŽEIKA
, 8319, Lituanica Avenue. Phone Yarda 1188

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

L ’' A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

i J.F. RADŽIUS
. 668- West. 18th Street Phone Canal 6174
I ' ’ ' ' •• - S; M. SKUDAS ' ~
r 718 West 18th Street z Phone Monroe 8877

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

1 J. F. EUDKIKIS
4605.07 S-. Hermitage Avenue Phones Yards. 1-741-1742

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ, IR NAKTĮ
. YARds 1741—1742

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards .25103407

~ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių. Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą* kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, ąervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia, teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai* 
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos, vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 > iki 8 v, 
Nedėlioj nuo 10 iki 12;
Dhugely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard. 7589

LIETUVIS 
____ Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
' Kreivas Akis- 

t;_____________ . ■ Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas HAIsted St. 
Valandos nuo 10—4; nuo 6 iki

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos. Nariai.;

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

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

Tel; Seeley 7330
Narni telefonas. Brnnawick 05t7

Dr.Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi«aa 4645 SO. ASHLAND. AV& 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vadu Nedėlioj pairai sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Teiefom 10036 ’

Ofięo valandos nuo 2—4 ir nuo.
į 6*—8 v. vak. Nedėlioj panai sutarti

Ofiso Tet Boulevardv 5918 
Rez. Tel; VictOry 2348 

Dr. Bertash
: 756 Wešt 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

Nediliomia pagal sutarti.

KitiLietuviaiDaktarai.

i Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
T«l.: Hemlock 5524. diena ir naktį.
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas i 

2408 W; 63rd St. 
Res.

6000 So.- Campbell Ave>
i ■ :
Tel. Boulevard 6014 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2. iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12;ft.m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS.
Gerai lietuviams žinomas per 88 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris;'

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Stegal
OFISAS

4729 So; Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO; ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai; ryto, nuo 2 iki 4 
,val. po pietų, ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo lO iki 12 diena. 2 iki 8 po piiets 

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A.A.Roth
L Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir viii 

chroniškų ligų.
. Ofisas 6850 Stoney Island Aye.
Valandos: 2—4.'7—9 vai. vak. Nedė

liotais ir šventadieniais 10—12 
dienų.
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Lietuvos Naujienos
Nubausta Panevėžio Apskrity Siautusi 

Vagių Gauja
i i į yni.....................

1934 m. Panevėžio apskri- vo Panevėžyje., Čia buvo ga- 
ties miesteliuose vyko vienas benami vogtieji , daiktai, ka
po kito dideli krautuvių iš- rie, kad realizavus prekės į 
kraustymai* bet vagys kurį pinigus, buvo perdirbami, t.y. 
laiką nebuvo žinomi, todėl — iš piedžiągų siuvami kos- 
kažkokia nusikaltėlių gauja, litiniai, iš odos — batai, Tas 
krautuvininkams buvo baisiu 
baubu.

Tų pačių metų spalių 31 d. 
Ramygalos miestely iš Levino 
Lipmano manufaktūros krau
tuvės buvo išvogta įvairių pre
kių už 2627 lt., o lapkričio 6 
d. Šeduvos m. iš Ceršono Kir- 
pičniko ir Naumano Mirviso 
odų krautuvės — už 1100 lt. 
Gruodžio mėn. 15 d. iš Pasva
lio gyventojos Chajos Sapiric- 
hės manufaktuvos krautuves 
išvogta įvairių medžiagų už 
3050 lt., o 22 d. iš Kupiškio 
miest. gyventojo Leibo Asso 
manufaktūros krautuvės iš
vogta prekių už 2885 lt. Tais 
pačiais metais btivo ir dau
giau vagysčių sp mažesniais 
pagrobimais, kitos —’ be pa
sekmių.

1935 m. sausio 16 d. vagys 
pradėjo plėšti kioskus: Va- 
hąlninko miestely iškrausty
tas Juozo Žukausko kioskas, 
kur pagrobta įvairių prekių 
ir šiaip daiktų už 130 litų. 
Kitą naktį tam pačiam mieste
ly apvogta maža smulkių pre
kių Smito krautuvė. Sausio 
23 d. vagys “vizituoja” Pan
dėlio miestelį, kur išplėšia 
Iz. Zabevicko odų krautuvę 
išnešdami įvairių odų už 2868 
lt. Vasario 13 d. vagys jau Su
bačiuje. Čia iš Rechos Jakob- 
sonienės manufaktūros krau
tuvės pagrobta įvairių medžia
gų už įlOOO litų. To pat inėne- 
sio 15 d. vagys mėgino išplėš
ti keletą KrekeųaVos miestelio 
krautuvių, bet nepavyko:

Po šių ir eilės kitų neišaiš
kintų vagysčių policija priėjo 
išvados, kad tai yra vienos 
vagių gaujos garstrolės.

Praslinkus keliems mėne
siams Panevėžyje sulaikytas 
tūlas Antanas Želvys, kuris 
bekvočiant privedė siūlo galą 
prie virš paminėtus nusikalti
mus papildžiusios vagių gau
jos lizdo.

Toje nusikaltėlių gaujoje be 
paminėto Antano želvio daly
vavo Antanas Ječius, Juozas, 
Okuličius, Benediktas Okuli
čius, Kazys Gegžna, Leonas 
Vaškevičius, Salomonas Fiš- 
manas, Leiba Gamburgas, Jan 
kelis Šermanas, Mauša Čirli- 
nas ir Lionginas Ječius.

Visų šių vagių centras bu-

lengva buvo padaryti, mat va
gių gaujoje be prekybininkų 
buvo ir įvairių amatininkų. 
Visi gaminiai buvo parduoda
mi per krautuves, todėl jais 
ne tik vagys, bet ir prekybi
ninkai nemažai pelnėsi.

Pas visus nusikaltėlius poli
cijai padarius kratą rasta žy
mi vogtų daiktų dalis, — 
maždaug 4000 — .5000 litų su
mai, kas grąžinta nukentėju- 
sieips. '

II. 4 d. Panevėžio apygardos 
Geismas, išžiūrėjęs šią bylą, 
Ječių Antaną nubaudę 8 inet. 
sunk. darb. kai., Okuličių Juo
zą — 6 in. sunk. darb. kai., 
Gegžną Kazį ir Okuličių Be
nediktą — po T,5 m. sunk, 
darb. kai., o Želvį Antaną — 
3 m. sunk. darb. kai. Vaškevi
čių L., Gamburgą L., Fišmaną

ječių K. po 6 mėn. paprasto 
kai. Taip pat iš nubaustųjų 
nukentėjusioms priteistas ci
vilinis ieškinys, kurie siekia 
kelių tūkstančių litų. Kalti
namuosius gynė nel^j) advoka
tai. Byla tęsėsi 2 dienas.

RYTPRŪSIŲ LAIK
RAŠTININKAI NE

PAŽĮSTA SAVO 
PRAEITIES

Paskutiniuoju laiku vokiečių 
spauda, ypač Rytprūsių laikraš
čiai, dažnai rašo, kad Rytprū
siuose nebuvo ir nėra lietuvių. 
Savaime aišku, kad taip. sakyti 
gali tik tokie vokiečių laikraš
tininkai, kurie visiškai nepažją 
ta Rytprūsių praeities, arba tie, 
kurie čia yra susikėlę gyventi 
iš tolimesnių Vokietijos vietų. 
Lietuvių buvimo Rytprūsiuose 
niekas negali nuneigti, nes yra 
išlikę tikri istorijos įrodymai, 
štai Beheimas—Schwarzbachas 
savo , knygoje “Friedrich Wil- 
helm I' Kolonisationswerk 
Litaiien”,
statistika, rašo, kad Mažojoje 
Lietuvoje nuo Gumbinės iki 
Klaipėdos; dar 18 šimtmetyje 
buvo daugiau lietuvių kaip vo
kiečių. Berlyno karališkojo sta
tistikos biuro išleisti tos vietos 
gyventojų surašymo daviniai 
“Preussišche Statistik” rodo 
įvairiais laikotarpiais čia buvus 
tiek lietuviškai kalbančių žmo
nių: 1831 m. — 125,440, 1859 
m. — 139,780, 1861 m
428, 1864 m. —- 152,000, 1867 
m. — 146,800, 1890 m. 117,- 
637, 1900 m. — 106,230, 1905 
m. 101,534, 1910 m. — 93,933. 
Net po didžiojo karo vokiečių 
valdininkai dar rado 23,000 lie
tuvių, nors, žinoma, niekas ne
gali manyti, kad per karą lietu
vių butų čia sumažėję 70,000.

in 
remdamasis Valdžios

Ledams pradėjus judėti, patvino ir išsiliejo Missouri upe. Ji apsėmė didelius plotus žemės ties Atchison, Hansas. Gelbcda- 
mies, ūkininkai paliko triobose viską ką* turėjo, nepaspėję išsivesti nei galvijų.

Tačiau dabartiniai vokiečių 
laikraštininkai nė to nebenori 
pripažinti.

MOKYTOJAS BYLI 
NEJASI SU ŪKI

NINKAIS

niūno) Matukevičius buvo nu
baustas 5 paroms arešto. Lie- 
pinys buvo nuo seniūno parei
gų atleistas.

įdomu, kad per naujus se
niūno rinkimus Liepinys % 
balsų dauguma, sausio 27 d. 
vėl buvo išrinktas seniūnu.

Granitas.

rasite apie mane daug įdomių 
dalykų. į

Sovietų korpuso ■ vadas — 
rašo lepkų spauda 
bar 46 metus, 
tautas.

— Tamstos 
das.

— Nes esu __
iš Utenos apskričio, kuri da-

-turi da- *
Jo vardas Vy-

lietuviškas var

lietųvis. Kilęs

C ”WKITĖS 
naujienose

NĖR PAVADUOTOJO 
O E L NATŪRALAUS 
‘MINKŠTO MAISTO'

Reikalingas dėl Pataisymo 
Užkietėjimo*

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas ir neturėjo ape
tito; nežinojau nė ką. daryti'.'

Motinos sako, kad Triner’» Bltter 
Vynas yra geriausias vaistas susllp- 
nėjuslems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
lino apgynimui nuo nevirškinimo, 
prasto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo Lr negerumų sąryšy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti ir geras, atsakantis vaistas Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dabartinis Karalkrėslio (Pa- 
javonio valse.) prad. mok. 
mokytojas Augustinas Matuke- 
vičius, dar būdamas Viktari- 
nės pr. mok. vedėju dėl pe
reitų metų rudenį paskleistų 
tarp Lankeliškių apylinkės 
jaunalietuvių šapirografuotų 
lapelių, kuriuose įvardinta 
Bajorų kaimo ūkininkai:« AL 
fonas ir Uršule Burbos, Lie
pinis, Juškevičius ir Galioriš- 
kės km. ūkininkas Kijauskas 
demagogais ir išgamomis.

Minėti ūkininkai mok. Ma- 
tukevičių patraukė teisman už 
įžeidimą ir šmeižtą. Sausio 
31 d. Vilkaviškio apylinkės 
teisėjas šią baudž. bylą na
grinėjo., Mokytojas Matuke- 
vičus teisman nestojo, paduo
damas pareiškimą bylą atidėti 
ir pašaukti iš jo pusės liudi
ninkus. Vilkaviškio apyl. tei
sėjas, apklausęs nukentėjusių 
liudininkus ,nutarė bylą ati
dėti.

Pažymėtina, kad sauso 22 d. 
už melagingą įskundimą Ba
jorų kaimo ukin. Liepinio (se

VARGAS DEL KIAU 
LIŲ STATYMO

Žem. Naumiestis. Jau du 
trečiadieniai, kai prie vietos 
bekonų supirkimo punkto 
stovi kone kilometrinės eilės 
ūkininkų su 'kiaulėmis.

Iš 28 į 29 sausio esant šal
tam orui ir visą naktį pustant, 
jau iš pat vakaro daugelis 
buvo prie punkto. sala pa
tys ir gyvulius bereikalingai 
vargina.

— Šiomis ^ienomis Žiogai
čių k. jaunas vyrukas L. Vis
mantas, besprogdindamas ak
menis bertoleto druskos miši
niu nusitraukė ranką

VILKAVIŠKIS
Nėra tinkamos kelių 

priežiūros

Joseph Triner Company, Chicago

INCOME TAX 
BLANKAS 

galjte išpildyti 

NAUJIENOSE 
1739 S. Halsted SL

139,-

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms! patari
mai dovanai.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose AlinJso 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentueky 
Bourbon 

faf
Lietu vi ikoi 

Degtinis

NATHAN 
KANTER

MutualLiquorūo.
4707 So. Halsted St

T.L TAROS 0803

Vilkaviškio apylinkėj ke
liais galima pasigirti tik sau
sam orui esant, 
gumoje pirminėj 
stadijoj.

Esant lietingam

Keliai dau- 
ž vyravimo

orui vezese

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
ĘĄDio

$19.50
Su short wave.

Duodam gerą nuolaidą 
už seną, radio.

ROOSEVELT
FURNITUREčo:

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seėley 8760

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVA

LITAIS 
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

atsiranda vandens ir jį retai dantas—vadas) Vytautas Put- 
kas skubiai pasirūpina nuo 
kelio pašalinti. Dėl to ratai 
pramuša žvyriaus sluogsnį,, 
pasidaro duobės ir keliai tam
pa neišbrendami. Yra visai 
blogai žvyruotų ir dėl to rei
kia dumble skęsti.

Matyti, dabartinė kelių prie
žiūra nevisai tikus. Tiksliau
siai butų keliai padalinti tam 
tikrais plotais ir įstatyti atsa
kingus darbininkus — prižiū
rėtojus. Granitas.

na.

LIETUVIS KOM- 
KORAS

Anglijos'.ikaraliaus Jurgio V 
laidotuvėse dalyvavo ir Sovie
tų delegacija su marš. Tucha- 
čevskiu priešakyje. Marš. Tu- 
čbasevskį lydėjo į Londoną 
komkoras (korpuso, komen-

lenkų žurnalistai kalbėjosi su 
Sovietų delegacija. Įdoipus 
buvo pasikalbėjimas su Vy
tautu Putna. . Jis lenkų žur
nalistams pareiškė:

“Prieš tai buvau Sovietų at
stovybės Berlyne karo atašė. 
Bet tamstas gali suįdominti 
tai, kad 1920 metais aš su sa
vo 27-tąja pėstininkų . divizja 
buvau priėjęs prie Radzimino 
(netoli Varšuvos). Dabar va
žiuodamas norėjau pažiūrėti i 
tą apylinkę. " /

—- Gal tamsta iš anų laikų 
malonėtum papasakoti savo 
atsiminimus.

—- Jeigu tamstas įdomauja, 
kokį aš s'uvaidinau vaidmenį, 
tai pasiskaitykite marš. Pil
sudskio “11)20 metai”. Ten

Daugelis žmonių pripažįsta už
kietėjimo z pąyojfngųma. Bet dažnai 
jie save apgauna priimdami tvirtus 
liuosuotojus. kurie tankiai priveda 
prie chroniško užkietėjimo vidurių.

Naturąlis būdas sustabdyti papra
sta užkietėjimą yra pataisyti prie
žastis. kurios veda prie jo — pap
rasta priežastis, tai stoka tinkamo 
kiekio “įpinkšiaųs maisto” valgiuose.

Kaip jus galite gauti “minkšta 
maistą”? Vaisiai ir daržovės turi 
tam tikrą kieki. Bran turi daugiau. 
Populiariškiausias šios rūšies pro
duktas yra Kellogg’s ALL-BRAN.

. jjr ■ • • ■

“Minkštas maistas”, kuris yra 
ALL-BRAN švelnus savo veikmėj. 
ALL-BRAN turi savyj vitamin B ir 
geležies.

šis skanus cęreal yra sveikas mai
stas. Vartoki t ALL-BRAN reguiia- 
riškai dėl reguliariškumo, su pienu 
arba su grietine—arba prie virimo.

Du pilni šaukštai ALL-BRAN kas
dien paprastai, pataisys užkietėjimą 
kuris paeina nuo neganėtino skai
čiaus “minkšto maisto”. Jeigu nepa
gelbės. pasimatykit su savo gydyto
jam. .

. . . 4J

ALL-BRAN suteiks iums Švelnią 
vidujinę mankštą. Par- _ .
siduoda visose groSer- 
nėse. Padaromas per 
Kellogg, Battle 
Creek.
♦Užkietėjimas, kuris paeina nuo sto

kos “minkštaus maisto.”

nn A TIIOTINlU A Virš 200 Naujausių ir rKA I U V I INIMU Puikiausių Modelių Karų
'• . X < , • , , • .......

• IŠPARDAVIMAS
PUIKIAUSIAS PASIRINKIMAS

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS
Karas yra Puikiam Stovy. KAINOS NUKIRSTOS

___ JI

Chevrolets
Dę Soto

1936 m. r 1935 m
SĖDANS, coaches, coupes, convertibles, roadstįsrs
štai yra proga nusipirkti beveik naują karą vartoti
karas garantuotas, ir yra geram stovyj-daugelis yra tiKiai A A „
ir visi yra nupiginti greitam pardavimui. .. J^elau i .. ‘ . i kainas
standtfn ARRA SI VAKARA.. • Apžiurekite karus, palyginkit Kainas ŠIANDIEN ARBA ši A , į _ kuris jums sutaupys dar extra pinigų
te persitikrinę... Neužmirškite apie , kuponų, K J .
.. . Priversti esame pratuštinti.

Fordą
Odsmobile Pontiac

1934 m

Plymouths
Chrysler

1933 m.

Buicks Dodges
Hudson ' Nash ir Kiti

1932 m. I®31 m.

. Atsilarikykit DABAR...
Jus busi-

Duodame ant Lengvų Išlygų 
Priimame Mainus.

\ j," . 4--,^ --*-4     '»

YRA VERTAS

S3OS2nn2 ANT BILE 
ANT BILP$10.00 ANT BlLį

y .......
'• *“1—- .įūį?įg

KURIO 
KURIO 
KURIO 
KURIO

,M0DEt» 19?a ^DELI° 

*933 MODELIO
'J.

HE ALY MOTOR SALK
7738 STONY ISlANg AVENIU |niND AVENl)E
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Ordsria kartu rife nteakynm.

žiatiš sukaktuvės, ir tarp kitd* 
ko parašė šitokį melą:

: ' “Jo (šliupo) suagituoti so
cialistai ir laisvamaniai anais 
laikais katalikams labai daug 
nemalonumų pridarė. JUk 
jau buvo imtasi pildyti šliu
po pranašavimai. Kun. žeb- 
ris1 socialistų buvo nUžudy-

■ tas.” '
Piktadariai, kurie nužudė 

kun.' Žebrj, nieko bendro su so
cialistais neturėjo.

O kai dėl šliupo “bedieviš
kos” agitacijos, tai dar klausi
mas, ar nebuvo aršesne kunigų 
agitacija prieš laisvamanius ir 
socialistus.
kalbėtojas (Jonas Perkūnas) 
buvo taip sumuštas iir suspar
dytas sufanatizuotų pavapi jo- 
nų, kad buvo nugabentas į li
goninę ir daugiau nebeatsikėlė 
iš lovos.

Vienas socialistu

='■ ia. -J- . ' ■ ■ I ' • '■ 11 11

BAUDŽIAVOS PANAIKINIMO SUKAKTIS

Septyniasdešimt-penki metai atgal; kaip vakar, bu
vo panaikinta Rusijos carų imperijoje, taigi ir Lietuvo
je, baudžiava. Ūkininkai pasidarė laisvi žmonės — tie
sa, dar toli-gražu ne piliečiai, turintieji balsą valstybės 
reikaluose, bet vistiek jau nebe vergai.

Pravartu bus mums apie tą istorijos įvykį atsimin
ti ir pagalvoti, nes ^pažindami praeitį, mokėsime geriau 
suprasti šių dienų gyvenimo problemas. Dar yra žmo
nių Lietuvoje, kurie tuos baudžiavos laikus atsimena. 
Taigi ne taip senas laikas, kai lietuvių tauta pasiliuo- 
savo nuo vergijos.

iJidieji laisvės judėjimai pasaulyje eina kartu. Apie 
tą patį ląiką, kai Rusijoje ir Lietuvoje gavo laisvę val
stiečiai, Amerikos Jungtinėse Valstijose, einant karui 
tarpe Pietų ir šiaurės, buvo panaikinta negrų vergija.

Jei mesime žvilgsni dar kelias dešimtis metų atgal 
į praeitį, tai pastebėsime, kad tuo laiku, kai Amerika 
įgijo nepriklausomybę nuo Anglijos ir įsteigė savoi žmo
nių valdžią, prasidėjo Europoje viena didžiausiųjų re
voliuciją istorijoje: Frandjos revoliucija. Tos pačios 
laisvės ir lygybės idėjos, kurias Amerikos Jeffersonas 
įkūnijo nepriklausomybės deklaracijoje, įkvėpė ir di
džiuosius Francijos žmonių vadus.

Turint galvoje tai, kad vos tik dviejų kartų am
žius praėjo nuo to laiko, kai Lietuvos liaudis pasidarė 
laisva, reikia pripažinti, jogei lietuviai progresuoja 
sparčiai. Truputį daugiau kaip už dviejų dešimčių me
tų po baudžiavos panaikinimo Lietuvos ūkininkų vaikai 
jau pradėjo leisti Prūsuose (1883 m.) tautos atgimimui^ 
pašvęstą laikraštį "Aušrą”. Paskui “Varpą” ir kitokius 
laikraščius. .

Vėl už dviejų dešimčių metų po ^Aušros” pasirody
mo jau buvo legalizuota lietuvių spauda, kurią caro val
džia buvo uždraudusi. O sekančiais metais jau revoliu
cijos banga pasklido po visą Lietuvą. Sukilo 1 žmonės 
prieš carą, ėmė reikalauti lietuviškų mokyklų, lietuviš
kos kalbos valstybės įstaigose, teisės rinkti atstovus į 
seimą. Gi drąsesnioji tautos dalis, vadovaujama social
demokratų, jau reikalavo visiškos Lietuvos nepriklau
somybės.

Dar praėjo keliolika metų — ir Lietuva patapo ne
priklausoma respublika!

Yra nekantrių žmonių, kurie sako, kad jiems ir to 
ne gana. Jie norėtų Lietuvoje tuojąus matyti galutinų 
žmonijos idealų įvykinimą: Socializmą. Bėt toje liaudy
je, kuri viso dar tik 75 metus gyvena, pasiHuosavUsi 
nuo baudžiavos jungo, dar nėra pakankamai jėgų tokią 
milžinišką atmainą, gyvenime padaryti. O ji gali pasiti
kėti tik savo jėgomis, ne kokių nors stebuklingų gera
darių pagelba..

Savo jėgas Lietuvos žmonės dar turi labai įtempti, 
kad jie atgautų tas teišes, kurios buvo paskelbtos Stei
giamojo. Seimo išleistoje Lietuvos respublikos konstitu
cijoje. Jos tapo žmonėms atimtos.

Jos turės būt grąžintos, kad Lietuva galėtų žengti 
pirmyn- taip sparčiai, kaip jos liaudis kad žengė nuo 
baudžiavos laikų į tautinę nepriklausomybę.

*

Apžvalga
MM

MARTYNAS- YČAS TEISME

Kauno apygardos teisme , va
sario 17 (į, prasidėjo didėlė 
Prekybos ir Pramonės banko 
byla, kurioje yra patraukti tie- 
son Martynas Yčas, Šode, A. 
Prūsas* Grigonis, Žakevičiuj 
dr. Ji Atėkna ir Otto Ketertas* 
Jie yra kaltinami neteisėtai 
naudoję savo reikalams banko 
pinigus it padarę bankui 2 mi- 
lionu 271 tUkst 982 litų nuo
stolių.. ‘ 4^

Teisiamiesiems už tai grasi* 
na bausmė & metų sunkių* 
jų darbų kalėjipio, o stlMg įsta-

kalyj tuolaikinių dantų. Tėvai 
retai kada pastebi jį ir dažnai 
manė, kad tai yra tuolaikinis 
dantis. Motinos dažnai mano, 
kad jis dar kris ir todėl leidžia 
jam gesti. Pažinti šį dantį yra 
visai lengva. Jis yra didesnis 
už visus kitus dantis, randasi 
.užpakaly tuolaikinių krūminių 
ir yra šeštas dantis nuo prie
šakinių vidurinio dantis. Kada 
vaikas sulaukia šeštų metų am
žiaus, motina turėtų atidžiai ir 
dažriai apžiūrėti jo burną, su
rasti 'šį svarbų dantį ir saugoti 
jį nuo sugedima.

Jus esate matę žmonių su 
-kreivais dantimis, atsikišusiais 
žandais, iškraipytomis lupomis 
ir su labai prastomis veido iš- 
Vaiždomis. Tokie asmenys turį 
daug klinčių savo gyvenime. 
Jiems prisieina panešti visokių 
nesmagumų draugijoje, šeimy
niniame gyvenime ir daug susi
krimtimo pačioj savo sąžinėj— 
vien tik dėl savo prastos, bjau
rios veido išvaizdos.

Visi myli gražius žmones, tu
rinčius simetrinį, patogų veidą. 
Jei tamsta turi sūnų arba duk
terį, suprantamu tamsta veli
ji jam ar jai daug pasisekimo 
ir laimės ateityje. Bet ar kuo
met pamąstai kodėl kūdikio 
malonus, mylimas, puikus vei
das,. metams bėgant, pavirsta į 
negražų veidą; su susisukusiais 
žandais ir su atsikišusiais, lyg 
giltinės, dantimis. Kas čia kal
tas? Gerbiamieji, čia kaltos la
bai dažnai pirmo krūminio dan
ties praradimas.

šešių metų kūdikio pirmieji 
.dantys krinta, o antrieji dygs
ta. Prasideda svarbi permaina 
jo gyvenime. Smarkus darbas 
eina visame kūne — žandakau- 
liai auga* plečiasi, veidb rau
menys didėja, ir kiekvienoj kū
no daly svarbios permainos 
vyksta. Ir tas tęsiasi iki 12 
metų vaiko amžiaus, šitame 
•laikotarpy j — nuo šešių iki 
dvylikos metų — būna kritin
gus padėjimas burnoj; Atsi
minkime, kad musų veido iš
vaizdą kontroliuoja dantys; jie 
palaiko žandus normališkoj 
sadtaugėj, tuo pačiu tarpu ir 
lupas bei skruostus. Jeigu mes 
prarastame savo dantis, musų 
veidas daug nukentėtų —• lupos 

‘sugriūtų vidun, skruostai įdub
tų ir žandai maskatuotų į vi
sas puses. Kūdikio žandus ir 
veido simetrija, tuolaikiniams 
dantims krintant, palaiko pir
mieji pastovieji krūminiai dan
tys. Jie tarnauja kaipo stulpai, 
ant kūriiĮ rymo žajidakauliai ir 
apie kuriuos dygsta kiti dan
tys. Išgriaukite namo stulpus 
ir Višaš namas sugrius; lyginai 
ištraukite šituos dantis ir vi
sas kramtymo aparatas, sykiu 
ir . veido išvaizda, susigadins. 
Vaikas kąnda ant šitų pasto
viųjų krūminių ir jo žandai su
sieina tokion pozicijon, kokią 
leidžia šitie dantys-; jo lupos 
taip susisiekia, kaip žandai lei
džia, ir jo veidas turi tik to
kias linijas ir kontūrą, kokios 
yra galimos esančioje dantų ir 
žandų padėty.

Daugumos vaikų pirmieji pa- 
stovieji krūminiai dantys yra 
apleisti, sugedę ir dažnai užsi
krėtę. Dažnai juos reikia Iš
traukti ir tuo sudarkyti kūdi
kio visą veidb simetriją, jo ki
tų dantų normališką dygimą 
ir suteikti progos įvairiems 
keblumams, kylantiems dėliai 
prastų dantų. Užklausus moti
nas “Kodėl tamsta nesiitaisei 
šitų vaiko dantų kbl dar buvo 
nevėlu ?’L — atsakymas “Juk 
jie dar kris, tai kam Čia jie 
taisyti.” O tu nelaiminga neži- 
nyste, kiek tu žalos visuomenei

Bado streikai 
! i •

Antrame laiške skaitome
“Daugelis socialistų, ypač

■ social-revoliucionierių buvo 
t neseniai pasmerkta į koncen

tracijos stovyklas. Bado 
J streikai tęsiasi labai ilgai.

A (menševikas) badavo dvi- 
! de'šimt-dyi dienas, protestuo

damas prieš visai ? nepama
tuotą bylą, dėl kurios jisai 
buvo laikomas Archangelske. 
Bet tai vistiek neišgelbėjo 
jo nuo ištrėmimo į Viatką.

| “Kai mus išvežė, tai buvb 
i. rūpesčio musų draugams ir
■ giminėms Saratove, Vbrone-

že, Taškente ir kituose cen- 
f tralinės Azijos miestuose.

Girdėjome, kad B (menševi
ke) yra ištremta į šią vietą 
su savo vyru ir kUdikiu;*. C 
gavo naują terminą, bėt kai 
jo trėmimo laikas pasibaigė, 
tai jisai buvo pašauktas laiš- 

j ku ir jam buvo pranešta, kad 
jisai bus ištremtas į Sibirą 

‘ trejiems metams. (Cmen. 
' ševikas,1 kuris veikė Rusijoje 

‘nelegaliai’ per daugelį metų 
! . — jisai buvo ištremtas į So- 

loVeckas salas ir nuteistas 
trejiems, metams į izoliato- 

1 rrų Šuzdalėje, paskui vėl tre
jiems metams čeliabinske ir 

> buvo ištremtas į centrai i nę
Aziją ir Astrachanę),.

“Jisai (C) keliavo kuone
j • .1 ,, 1 ■■ ‘ v

tris mėnesius, iki pasiekė sa
vo trėmimo vietą. Vis daž
niau skiriama bausmės be 
teismo sprendimo — pavyz-; 

, džiui t), kuris jau išbuvo čia 
trejus metus, gavo žinią, kad 
turės būt ištrėmime dar tre
jus metus. Bet jam buvo pa* 
žadėta geresnė vieta. /

[“Kaip matote, ‘bendras 
frontas’ mus* neliečia...”
Daug revoliucionierių kapų

! Kito laiško autorius rašo: 
i “Aš čia radąu daug kapų.
1 šalia kapo Hermano Kamen-

A •

! skio (menševiko, kuris vai- 
dilio. f svarbią goję. Leningra
de po revoliucijos) aš radau 
Michailo Konpneko kapą ir

• tos talentingos merginos Mi> 
nria Baus (kurios sesuo bu
vo sušaudyta. (Soloveckuose) ; 
Už keturių f dešimčių viorstų 

’ nito čia yra, ^palaidoti Tania
Suchanova iš Janpolskio, ku
ri prigėrė,, ir Atiatolij Levin.. 
(■) kokia daugybe žuvo kitose 
vietose! Seni, liūdni atsimi- 
,nimai ateina į galvą — deja!
Ar atsimenate H ? Jam nesi- 

z seka, jisai vėl buvo pasmerk
tas į .koncentracijos stovyk
lą po to, kai praleido daug 
metų.. Solovkuose ir izoliato
riuje čėliabinske. O šį kartą 
jisai net nėra ^pažymėtas, 
kaipo menševikas, ir jisai 
bus verčiamas dirbti. (Pir- 
miaus politiniai kaliniai bū
davo paliuosuojami nuo dar
bo kalėjime.) Vargšas- aš

į: jį mačiau čeliabinske 1931 i^r 
į 1932 metais; jau tuomet jo 

nervai buvo ištampyti.;
I “E neturi darbo, nei pini

gų, nei draugų, nei kamba
rio. Jam davė kampą viena-

' me kambaryje,, kur jisai mieĮ 
į ga. Dažnai jisai turi kraus

tytis iš vienos vietos į kitą; 
todėl neturi adreso.” ‘

J Vasario 7 d.
Čia kalba eina daugiausia 

Įapie paprastus,., vidutinius so- 
icialistihio judėjimo darbuoto-^ 
jtis. Kiek jų Sovietų Sąjungoje, 
niekas tikrai nežino — gal būt; 
iUkštah'čiai^ o gal šimtai tūks
tančių.

i ? Bet Rusijps komunistų val
džia laiko kalėjimuose, koncen
tracijos stovyklose ir ištrėmi
me taip pat nemažą skaičių gar* 
šių revoliucionierių, kurių var
dai yra žinomi ir tarptauitinia- 
me socialistų judėjime, pavyz
džiui: seną ekonomistą čereva; 
niną, hnyj socialdemokratų at
stovą Rusijos Durnoje Ramiš- 
vili, Socialdemokratų partijos 
centro* komiteto narį Jievą 
Broido, ir k.

Kaip gali susipratusie j i dar
bininkai kitose šalyse sekmin-

75 metai nuo baudžiavos
panaikinimo

Rašo Juozas Buktiškis žastis, dėl ko fabrikantams rie- 
tinka laikyti amžinus vergus, 
juos pirkti, ar parduoti. Laisvi 
darbininkai patys ateina ir no
riai parsisamdė, vadinasi, no
riai eina į alginę vergiją.

Jah senovės Graikijos moks- 
liniukas Aristotelis numatė, 
kad ateityj mašinos panaikins 
vergiją; Mašinos, atimdamos 
daugeliui darbininkų darbą, pa- 
liuosuoja juos visai paprastu, 
naturališku keliu* Kapitalistui 
jie nereikalingi. Ve, čia ir yra 
visudtibo darbininkų išlaisvini
mo idėja.

šiandien mašinos taip gerai 
suorgartizUotos, kai kurios dir
ba visai bė darbininko pagel
bės, kad daugybė darbininkų 
lieka bedarbiais. Auga naujoji 
vergija. Ji nepririša darbinin
kus, ar bedarbius prie atskirų 
ponų. Jie yra kaipo visa klasė 
po valdžia visos turčių klases; 
jie laikomi ne vieno ar kito po
no garde arba lūšnoj e> bet di
delės- šalies ribose.

Kylant kapitalizmui,

* šio mėnęsio 4 dieną sueina 
•75' metai; kaip catoAleksandro 
II manifestu panaikinta bau
džiava Rusijoj* kartu ‘ir -Lietu-- 
į’voj. Manifestas paskelbtas 1861 
metais senojo kalendoriaus, 
(rusiškojo) vasario 19 dieną, o 
naujojo— kovo 4" d.

SeniaUs Amerikos lietuviai 
[pirmeiviai kasmet apvaikščio
davo šią dieną, atmindavo tos 
visuomeninės blogybės nykimą; 
'kunigai gi tą dieną apvaikš
čiodavo savo šventojo Kazimie
ro, vadinamo Lietuvos' “patro
no” atminimą. ’ (

' Vėliaus dar prieš pasaulinį 
karą, kažin kodėl/ baudžiavos 
■nykimo diena tapo apleista, 
niekas nerengdavo tam tikslui 
prakalbų! Bet keletą metų dar 
laikraščiai tą istorinį įvykį pa
minėdavo. Dabar, rodos, prade
dama visai- užmiršti ir jubilėjai 
baudžiaviniai.

kovo 4“ d.

TERORAS VENGRIJOJE IR . 
SOVIETŲ RUSIJOJE

“The Mahehester Guardian” 
įdėjo du straipsniu apie tero
rą :z Vengri joje ir Sovietų Są
jungoje.

< Pirmas yra laiškaš, kurį pa
rašė vengras komunistas Z. 
Szanto, išbuvęs aštuonis su pu
se metus kalėjime, apie kitą 
vengrų komunistą, Motiejų Ra- 
kosi, kuris buvo liaudies komi
saras Vengrijos Sovietų Res
publikoje (1919 m.).

Rakosi buvo suimtas 1925 m. 
'ir nutėistas už politinį veikimą 
aštuoneriėms su puse metams 
į kalėjimą vienam asmeniui 
skiriamoje kameroje. Kada ji
sai pabaigė šitą bausmę, jisai 
vėl' buvo nuteistas — šį* kartą 
visam amžiui. Ne gana to. Val
džia patraukė tieson da ir Ra 
kosi advokatą, už tai, kad jisai 
įrodinėjo, kad teismas sulaužė 
įstatymą, kuris draudžia skir
ti kaliniui ilgesnę bausmę pa
vienėje kameroje,, negu .trejus

Aišku, kad Vengrijos Valdžia 
nori fiziškai sunaikinti Rakosi,

Antras straipshis susideda iš 
Ištraukų iŠ daugelio laiškų; ku
riuos parašė įvairus politiniai 
■kaliniai, nuteisti ištrėmimui 
Sovietų Rusijoje. Dauguma. tų 
kalinių yra nariai Rusijos So
cialdemokratų Darbininkų Par
tijos, priklausančios prie Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo. Kiti yra social-reyoliucio- 
nieriai, kurių partija turi daug 
pasekėjų tarpe Rusijos ūkinin
kų.

Nežttioniškas apsiėjimas su 
sovietų kaliniais

Vieno, tremtinio laiške sako- 
'ma:'. >

Ateina žiema. Vanduo 
upėj,e labai nlisekęs ir gar
laiviai beveik negali mus pa
siekti. Netrukus viskas ,bus 
uždengta sniegu. ' Sniegas 
viešpataus musų gyvenime 
per 6 menesius. . žmonės už
sidarys savo namuose, naujai 
atvykstančių bus nedaug; 
laipsniškai krautuvėse išnyks 
arbata, cukrus, avižienė, ci- 
įgaretai, briežiukai ir žibalas, 

. nes šitų daiktų čia žiemą be - 
veik nepristato. •

“Labiausia mus paveikė 
žinia apie N- A.. Muchino* 
(socialisto—revoliuėionierio) 

mirtį. Neperseniai mes jį 
matėme Kazanėje, kur jisai

• gyVenp. Jisai tęsė bado strei
ką, reikala'udamasy kad jį 
perkeltų į daugiaus pakęnčib- 
mą vietą iš izoliatoriaus (ka
meros viettam žmogui. — 
“N.” RėfL). GaVO prižadėji
mą, bet pasirodė,, kad tai 
Obdorsk!' Jisai vėl' paskelbė 
bado streiką ir badavo per 
dvidešimfcaMUonias dienas. 
Jd padėtis pąsidarė tokia 
rimta, kad jį turėjo gabenti 
į Tiumen. Bet jau buvo per 
vėlu* Jisai1 gavo disintėriją ir 
už kelių dienų mirė. Jo žmo
na sdspėj.o atvykti, kad pa- 

. matytų jį mirštantį. Jisai pa- 
liko kelis mažus' vaikus...”

-

'tymų, pakeitimais, padarytais 
.pernai metais,, net kalėjimas iki 
gyvos galvos:

Martynas Yčas yra labai gė- 
rai pažįstamas amerikiečiams. 
Jisai buvo du kartu atsilankęs, 
į Jungtines Valstijas • ~ -"pirmą 
sykį su Dr. J. Basanavičium, 
rinkdamas aukas Mokslo Drau
gijos namui Vilniuje; antrąsyk 
— savo biznio reikalais.I

i ; . f ■

Pasaulio karo, metu p. Yčas 
bUVo Vyriausiojo Komiteto nU- 
kėritejuslėms nuo karo Lietu
vos . žmonėms šelpti pirminin
kas.

“DRAUGAS” MELUOJA
, „ , - , ...

Brolių Marijanų laikraštis 
piktai išniekino Dr. J. šliupą, 
minėdamas jo 75 metų am-

f

pinigai 
įgijo Viš didesnę didesnę 
reikšmę. Kaip dvarininkų šei- 
mynosė, taip ir valstiečiuose 
pradėjo platintis toks protavi
mas, tokia idėja, kad geriaus 
iyra dirbti tokį darbą, už kurį 
moka pinigais. Už pinigus gali 
'Visko nusipirkt i. O nusipirkti 
yra kas: fabrikai pridirba pra
šmatnių pigių daiktų, o biznie
riai taip pritraukiančiai savo- 
krautuvių parodose ir laikraš
čių skelbimuose pasiūlė.

Rusijoj ne vienas dvarinin
kas buVO sumanęs uždarbiauti 
mieste, f&brike> kad; gautų dau
giau pinigų: jie savo baudžiau- 
riinkus siųsdavo ten uždarbiau
ti, o paskui dalindavosi su jais, 
jų uždarbiais. Kai kurie taip> 
paleisti valstiečiai mieste ko
kį nors amatą nusitverdavo; 
Ititi fabrikę dirbdavo. Pinigų 
gėismas didėjo; jų reikalingu
mas taipgi aUgOi Tai kapitale 
mo simptomas. Senesnėje ga
dynėje; kaip Bogdahovas piešia 
savo ekonominiaūine! veikale, di
delis dvaras šalia Maskvos gy
veno kaip atskira valstybė, at
siskyręs veik nuo visos aplin
kos: Viską pasigamindavo, išsi- 
atisdavo, pasidarydavo įrankius, 
beveik niek® nepirkdavo iš ki
tur,. Tai buvo tikras žemės 
ūkis. 19-amė šimtmetyje jau 
ta ideališka senovės tvarka 
dikčiai pasikeitė. Baudžiava 
taipgi turėjo keistis.

: Kuomet gamybos bhdai kei
čiasi; tai turi keistis ir politi
niai ir šiaip, visuomeniniai san
tykiai. .

(Bds daugiau)

t

buvo di- 
Pavergė 
žmones:

Caras, baudžiavą panaikino. 
Tą įvykį minėdami — argi mes 
pagerbiame carą? Visai ne. Bet 
dalinai butų toksai gerbimas 
to “maloningo” despoto, jeigu 
mes nežinotume tos instituci
jos nykimo istorijos ir sociolo- 
giškų priežasčių.

Caras jokios meilės paverg
tiems “mužikams” neturėjo ir 
negalėjo turėti. Jis 
džiausiąs pavergėjas, 
dvejopai tuos pačius
viena, jisai jų turėjo daugiau, 
negu kuris kitas‘pavienis dva
rininkas; antra, jo vardu visi 
kiti vergai buvo ponų smarkiai 
vergiami, drąsiau malšinami 
pasipriešinusieji.

Visa valdančioji klasė, t. y. 
dvarihintai ir pats caras su 
valdinįrikais, geidė i .išlaikyt ver* 
'gijąr o kuomet ji pasirodė ne
gana naudinga, tai vetgus tru
putį atlitiosavo, duodami jiems 
žemės, už kurią jie turėjo dar
bu mokėti dvarui, šitą Surėdy
mą vadinam baudžiava.. Kas 
yra vergas? Vergas yra darbi
ninkas pririštas prie pono. Kas 
yra baudžiauninkas.? Darbinin
kas pririštas prie pono žemės.

Retas ponas buvo toks žmo
niškas, kad1 vergą; a#1 baudžiau
ninką skaitė šiokiu tokiu žmo
gum. Toksai žmoniškiau1 su sa
vo vergais apsieidavo, o kuo
met atsirado idėja baudžiavos 
panaikinimui, tai toksai, galL 
ma manyti, tokiai idėjai prita
rė arba bent nesipriešino.

Svarbiausia baudžiavos arba 
vergijos nykimo priežastis — 
tai kapitalistinės gamybos 
(produkcijos) ir biznio plėti
masis;

Tiktai dirbamos žemės ponui 
pavergtas darbininkas tegali 
būt naudingas. Jis ir reikalin
gas. Ponui be jokio rūpesčio 
bds ladkai apdirbti. Ęona nuo
savybė yra jautis ir vergas. 
Abu darbininkai; abu be sielos;

Kapitalistui nereikalingi to
kie prie jo amžinai pririšti dar
bininkai. Ne tik nereikalingi, 
bet tiesiog negali kapitalistas 
laikyti darbininkus savo ypa- 
tiškoj nuosavybėje.

Kur jo fabrikai, ten auga 
miestai. Mieste butų perbran- 
gu j uos užlaikyti; Jo fabrikai 
kartais smarkiau; daugiau dir 
ba, o. kartais darbai siimažta 
arba ir visai sustoja. Kam gi 
jišai turėtų laikyti, šerti savo 
Vergus? Be to, kapitalistai ži
no, kad laisvas darbininkas na
šesnis, geriau, sparčiau dirba 
negu vergas. Kapitalistinė pro
dukcija — itai mašininė pro
dukcija: viską gamina mašinų 
pagelba. Tai svarbiausia prie-

*
... .............‘ m 4* i ■a.rt /bi i.».
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SveikatosSky  rius
Skyrių Tvarko, ir Prižiūri
AMERIKOS LIETUVIŲ 

į DAKTARŲ DRAUGIJA
i

Svarbiausias Dantis
Rašo Dr. Bložis

gai koVoti 
klerikališką reakciją, kuomet 

‘valdžia, kuri vadina save “dar
bininkiška” 
šitaip elgiąsi su socialistais ?

prieš fašistišką ir

ir “socialistiška

Visi dantys yra svarbus. 
Kiekvienasjų atlieka savo už- 
davinį kramtyme, prisideda 
prie palaikymo tiesios dantų 
eilės, palaiko normalų žanda- 
kaulių stovį ir sulaiko kitų dan- 

(tų gedimą ir Užsikrėtimą. Iš
brauk bent kurį dantį, o už 
dviejų, trijų metų patėmysi. 
kad kiti, šalia spragos stovin
tieji dantys, pasidaryt kreivu 
virstantys į spragą. Visas 
kramtymo aparatus taip susi
kraipys, kad maistas ims pasi
likti pradantėse, smegenys pra
dės slinkti žemyn ir vargu be
galėsi džiaugtis geru virškini
mu.
’ Kūdikio burnoj yra svarbiau
sias dantis pirmas krūminis, 
šitas dantis’ išdygsta šeštais 
metais kūdikio amžiaus užpa-

ReikalatiKite “NAU
JIENAS” artt bile kam
po, kur parduodami lai- 
kraščiaL Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gume deleL

IA



Ketvirtadienis; kov6 5/ ’36 . ')
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MENO ŽINIOS
Mikas Šileikis. s

DidiejiMeno. Periodai
Kaip vystėsi architektūrai ir skulptūra

(Tęsinys)

Klasiška graikų
skulptūra-

buvoPraeitą ketvirtadienį 
paliesta klhsiŠka graikų ar
chitektūra f>-to-44o šimtmečio 
prieš Kristų ir nurodyta, jog 
graikų klasišką j ame mene nė
ra egiptėmj įtakos. Egiptėnų 
meno įtaką turėjo tiktai kitos 
mažesnės Mažosios Azijos 
tautelės, ypatingai K chaldėjai, 
asyrai ir k.

Archeologai vis dėlto abejo
ja: ar chaldėjai paveldėjo 
meno įtaką nuo egiptėnų, ar 
primityviai egiptėnai nuo 
chaldėjų, Mat, chaldėjai, be 
Egipto civilizacijos, buvo aug- 
ščiau. pakilę už asyrus, persus 
ir etruskus. Pirm atsiradirtio 
graikų civilizacijos, pasaulyj 
buvo tik dvi didžiausios meno 
mokyklos ir du didžiausi cen
trai, tai Egiptas ir Ghaldėja* 
Indija visai neturėjo meno 
net iki Aleksandro makedo- 
niečio laikų, t* y. 4-to šimtme
čio prieš Kristų, kuris, užka
riavęs Persiją, įėjo šiaurinėn 
Indijon. Kinija neturėjo plas
tikinio meno net iki 130 metų 
po Kristaus. Taip vadinamas 
tautinis kiniečių menas pa
siekė savo subrendimo tiktai 
viduramžiuose.

Graikų skulptūros periodas 
yra ilgas* Jis prasideda beveik 

. nuo Homero laikų ir tęsiasi 
keletą šimtmečių. Pirmas grai
kų meno periodas (6-tam šim- 
tmetyj prieš Kristų nebuvo 
klasiško meno periodas, o tik 
šiaurės ir Azijos pakraščių 
graikų meno pirmtakunas kla
siškai skulptūrai. Antras pe
riodas jau įžengė klasikon, tai 
buvo skulptoriaus Phidias (Fi-

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

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

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas Kalvaitis, 100 Easti 
Bellevue Blace, (Dešimts šimtui 
Šiauren). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

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

■ ♦

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

ORO BIURAS, Senasis Peštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

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

Visi miesto ofisą telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisą- telefonai 
FRANklin 3000.

CHICAGOS POLICIJA,, 11 th ir. State 
gatvės* Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 

) policijos, reikia laukti POLice 
1313;

GAISRUI KILUS, reikia lenkt i 
FIRe 1313^

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

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

House). Telefonas, HAYmarkei 
6374, klauskit Misa Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONlNC, W. 
Harrison ir SO. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 85(ML

ir PeriRlib. laikaisdijaus) 
Trečias graikų-elinų klasikos 
periodas buvo
Praksitėlio;. Skopo ir k. geni
jų skulptorių ir architektų ty
ros klasikos meno tęsinys* 
Ketvirtas ir paskutinis graikų 
meno periodas prasidėjo po 
Aleksandto Didžiojo—323 m* 
prieš Kr.’ šitame periode, ku
ris tęsėsi beveik iki to laiko, 
kai. romėnai užkariavo Grai
kiją.. Paskutiniam graikų kla
siško meno triumfo periode, 
graikai jau nepasižymėjo di
deliu menu> o tik smulkesniais 
dirbiniais^ k. v. vazomis, va
rioj metalo ir namuose varto
jamų daiktų, išdirbiniais.

Reikia neužmiršti, kad, grai
kų skulptoriai; kartu buvo ir 
architektai, nes meniška, ar
chitektūra ir. yra skulptūra; 
Bet graikams nebuyo būtino 
reikalo budavotis daug trobe
sių, tai jie paliko pasauliui 
neįmanomą daugybę tobulos 
skulptūros, leurią ir dabar ga
lima matyti, kiekvienam mu
ziejuje.

Nepaprastai kilnios dvasios 
buvo graikai-elinai. Jie nepa
siduodavo praeities tyroniš- 
koms tradicijoms. Jie buvo 
sukilėliai prieš “senąjį pasau
lį”. Jeigu ką elinai žinojo apie 
rytų meną, tai jie stengėsi pa
kilti augšeiau kitų, ir pralenk
ti. Ir pačiam ankstyviausiam 
graikų mene mes nerandame 
rytų meno įtakos nė skulptū
roje, nė architektūroje. Se
niausia graikų marmuro sto- 
vyla buvo rasta Delose, tai 
“Artemiso” stovyla; data 620 
m. prieš Kr. Nė šita stovyla 
neparodo Chaldėjų moltyklos? 
įtakos. Ji savo charakteriu pri
lygsta daug vėlesniam graikų, 
meno periodui t; y. 4-tam, 
šimtmečiui, Praksitelio lai
kams.

Graikai mėgo laisvę. Net ir 
tikybiniuose dalykuose jie per
daug fanatiškai neatsidavė’ 
dievų valiai* Jų* dievai, taii 
poezija ir mitas, kilę iš žmo
gaus fantazijos ir papročiui 
ideologija. , Graikai vmkąi 
sprendė racionališkai, su pa
mėgimu < grožio ir žmonišku
mo. Graikai menui davė tik
rą grožį, realizmą; žmogaus 
šypseną, jo liūdesį ir Visokią 
kitokią išraišką, kokią 
gus gali turėti*

Graiko-romėnų 
menas

vadinamas

žino-

atsi-
me-

buvo užpildyti ’ graikų menu. 
Romėnų dievnamis, žinomas 
kaipo “Maison Garree”, yrą' 
grynai, graikų^ Parthenono'ko? 
pija—modelis, tik dūug‘ ma
žesnis, sįlpheshis ir be sko+ 
nio. O jau Titūus škliaūtas 
(Vartei) Romoje ir Roiistantte 
ho, bazilika; turi kiek skirtin
gesnę išvaizdą nūd graikų,kla
siškos • architektūros. (
l Romėhų: skulptūra ilgų- lai
ką buvo^ įtakoje graikų; klasiš
kos skulptūros. Romėnai,, pat 
žymėjimui savo pergalės, vi
sur budav.ojp milžiniškus tro
besius, paminklus, maldyklas* 
teatrus, amfiteatrus, garbės 
vartus^- (hromusR kurie liudijo 
Romos imperijos triumfą., 
. Sekantį kartą; bus apie ro- 
ptenų architektūrą; ir bizanti-

Kai kurie j h it lab ai geri* “Mo? 
dėrništų” čia nėra. Bet yra> dif 
džiuma, kaip sąkomaj mėgėjų; 
kurių, paveikslai, išrodo lėkš? 

ir: be skonio.
Čikagoje yra susiorganiza+ 

vęs taip* vadinamas The Busi? 
ness> Men’Š Art Club, Jis. ąėk- 
liiingai' gyvuoją jau apie dė^ 
sėtką metų, KiėkviėMis me
tais turi savo- metipes paro+ 
das. Adresu 63 E. Adams St., 

fturi puošnų klubą, kur nariai 
’štisirittkę į bendrą studiją; 
(dirba meno darbą.

_■ Na, kažin, kad liėtuyihi biž- 
Uiėriai imtų ir suorganizuotų 
kokį nors meno klubą^

— B-darbis.

Ar žinote, kad—
i '■

Man dėl 
krautuvėj, 9

i ■ (Bus daugiau) '
„4 ...

Kad: lietuviai 
biznieriai taip 
padarytų

Dabartiniu teiku
Brothers dėpt
augšte Čikagos, biznieriai turi 
meno (tapybos), parodą; Pa
rodėle ne visai mažar—gal bus 
apie pusė šimto > eksponatų;

**■*»■■ ■** <

žodis “Kerubynas” (Kheru- 
bim) reiškia sparnuotą jautį* 
Sparnuotus j aučiūs asyrai pie
šė ant Saliamono palbciaus 
šienų ir Jėruzolhno bažnyčios 
Šienų- Jbtuzolime. Senovės Žy
dų kalboj “Kherubim” reiškė 
skrendantį jautį, kurį vįuo- 
met asyrai vartojo dekoruo
dami maldyklas, kaipo, mė
giamą- motyvą.

Dabar šitas žbdis reiškia 
sparnuotą kudikj,. kaipo ange
lą* ■' —Ši

Draugijų Žinios
Iš Rokiškėnų. , 
Kliubo veikimo.

Vasario 28. d. laikytame 
susirinkime Morning Star 
Kliube, 2007 W. North Avė., 
išdiskusavę; Rokiškęnai: nuta
rė ir prjėmė sekančius kliubo 
tikslus.

1%. Bendradarbiavimas su 
progresyvia visuomene,, kultū
riniuose reikaluose.

2. Rengimas paskaitų;, pra
kalbų, steigs? mokslo, ir ap
švietus srityje;,, steigimas kny
gynų.

3y Bendradarbiavimas sui 
Lietuvoje esamomis laisvomis^ 
draugijomis,, kaip- tai Ętines- 
Kulturos, ir kitomis panašio
mis draugijomis, ir laisvai nu*» 
įsiteikusia visuomene.

4. Šelpimas kovotojų; už sąr 
žinės laisvę ir demokratiją*

5.. Parama,, kaip moralė,, 
taip ir materiale, steigėjams, 
laisvų kapinių; knygynų ir ki
tokių įstaigų,, —P., C.

T'.................. ’ '

šiame susirinkime; be to, 
kas jau pasakyta, išgirsite ko
misijos pranešimą, , kada ir 
kur įvyks kliubo metinis ba
lius. Tame baliuje bus dalina
ma ir dovanos nesirgusięms 
laike 10' metų,

Tad; prašome visus dūly- 
vauti;

—V. Vtlirnailis k. praneš.

kuris, nežiūrint įvairių truk
dymų; buvo' pasekmingas 1, 
pautą pelno $35; o už. dovaną; 
leistą išlaimėj irnui, $3.30. To? 
ky budu liko iš viso $38.30.

Rtidotii daug rėmėjų
■i ' ■ ■ APastebėtina,kad radosi daug 
nuoširdžių rėmėjų, kaip tai; 
p. Yuška, kuris davė pigiau 
^svetainę; žaga^iečių. muzikan
tai vįsąi neėmė atlyginimo, o 
iš. musų biznierių su didesnio* 
mis aukomis; prisidėjo V. Zi- 
kas iš Cičeros, p. Steligas, Ji 
M,. Paųgąs. Nesiliko ir nariai* 
Vieni prisidėjo su užkanda; 
kiti darbu. žodžiu, visi r ui 
pinosi, kad kliubui liktų dau? 
giau pelno. Už tai komitetas 
taria širdingiausį ačių.
Aukavusių Žagarės laisvoms 

kapinėms sąrašas*.
O. Lukošienė — $2.00, Pitts- 

Burgh, Pa. geras Žagarietis — 
$2.00, M. A. Jokūbaičiai —- 
$2.00, R. S. Gircius — $2.00.

Po dolerį aukavo: J. Bakai
tis,. K; Simonavičiai, B; Povi- 
laūškiėnė, L. Burba,' E. Steli- 
gąs, Ė. Merach; Ji Jankus, A. 
Stasiūnienę, M. Ascila,.Ž, Vai
čiulienė, A. Niprikas,. F. J?ut? 
rienė, Ę: Bitihienė, J. Juška; 
J. B., P. Vaitiekūnas, O. Dri- 
gotięnė, P. Burbienė, A. Bur
ba, K. Ambrozas, R. Sūlmie- 
tenė, K. Jesutis, J. Bijanskas; 
fe; Luiniš, ,P. Stankus, K. Ke- 
turakięnė, A. Ramašauskiehė; 
D; Lukšas, J, Mockevich, K. 
Darita; S\ Danta, J. žalis, A.

Vaitiekūnas, F. Budvilas, Wi 
Dante...

Po. 50c.: D., Adomaitiene, Ji 
K, Mastauskąs, -M. 
P; Arlauskas, Ki.

Adomaitis,
Adomaitis,
Vaškelis.

Po 25c.:
berskięnė.
' Viso aukų *$46.70, pridėjus 
baliaus pelną $38.30, viso yra 
$85.00.

: Komitetas taria visiems au? 
kotojams ačiū.

M. M.

V. Briedis, O. Liu* 
Smulkių 20c.

> Išspyrė Langą— 
Trims Mėnesiams

Kalėjimo
18' metų Aleksandras Krop- 

newskis, 2642 W. 43rd street 
ir Wąlter Kurtz, 20, 4628 So. 
Bishop street, turės atsėdėti 
tris mėnesius patafeoB namuo-

Tokią bąusmę jiems pa- 
iš- 

i ali- 
Alinė randasi ad-

se.
skyrė teisėjas Braude už 
spyrimo Mykolo Witriko 
nes lango.
resu, 4601 S.' Lafliri avė.
;,,,,. i, . . ■ ■ i. ......................................... |...

fiftMftTftlIF TEATRE dUllUl UHfc K. Van Bnren 
Be pertraukos nuo plot iki vidurnakčio

3-čia Sensacinga Savaitė
JSSc Iki. 2 vai* Kūdikiams

po plOt* J 10e visada
, “IŠKII*MINGA SATYRA”

“THE HEW GULLIVER”
Sis^ paveikslas nebus rodomas jokiame 

kitame teatre Chicagoje 1

Peacan Riešutų > Pajus
3 kiaušiniai, gerai išplakti 
% puoduko cukraus <
3 šaukštai tarpyto sviesto 
1 puodukas tamsaus komu siropo 
1 arbat. šaukštukas vanilijos 
% arbat. šaukštuko druskos
1 puodukas smulkiai supjaustytų 

peacan' riešutų.
Sumaišyk visus pridečkus išsky- 

riant riešutus. Išklok bleti su 
ALL-BRAN (sutrupink ir sumaišyk 
su tarpytu sviestu), mišiniu. Aptepk 
su kiaušinio baltiniais. įpilk mi- 
ginj. pridėjus riešučius ir kepk 10 
minučių, karštame pečiuje, o pas
kui sumažink šiluma ir dar kepk 35 
minutes.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai-

Smith’s Palm Garden 
Gražiausia vieta South Sidej. Atva
žiavę i Brighton Parką, nepraeikite 
pro šąli, bet užeikite išsigerti ska
naus Budweiser alkus, deginės ir vy
no; taipgi gaminame kasdieną iš 
šviežios mėsos ir daržovių skanius 
pietus ir sandvičius.

PAUL M* SMITH, Sav. * 
4177 Archer Avė., kamp. Richmond 

Tel. Lafayette 2235

Garsinkites “N-nose”

SUSIRINKIMAI
r

Eikit namo ir 
gyvenkit taikoj

ŠIANDIEN
Moraingi Star Kliūbo. bertaininis susirinkimas, Kliubo rumbose, 

2007 North avenue. Draugai malonėkite dalyvauti šiame 
•susirinkime, nes yra daug svarbių reikalų aptarti. Ne- 

j suvėluokite. Rast. M. Chepul.

Bo wling—Lunch—Bar
f 20 Bowling Alleys

10 Billiard & Pocket Tables: 
Lunch Room — Bar 

Bruck-Wiesner Rec* Co 
Incorporated

819 W. 35th Street 
Chicago, III .

RAMOVAS TAVERN
Kviečiame visus atsilankyti i' musu 
užeigą* kur ^visados randasi. Reia 
degtinė, alus, cigarai ir užkandžiui 
Penktadienias veltui žuvis ir visuo
met mandagus patarnavimas. ’

JUOZAS BRUŽAS IR 
NELLIE MEDELINSKIENft 

Savininkai
3517 S. Halsted SU Tel. Yards3107

POPSY’S TAVERN
Musu gražiai išpuoštoje užeigoje 
gausite visados gerus gėrimus, ciga
rus ir skanius pietus, iš Šviežios mė
sos ir daržovių. Plato Lunch 25ę., 
taipgi penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir paž^Ui- 
mus atsilankyti.

A* K. MASIULIS* 
4171 So. Halsted SU*

Romėnų menas prieš 
Radimą krikščioniškojo 
no,, buvo, susimaišęs- su- etrus
kų ir graikų menu* Geriau, pa
sakius,, ankstyvasis “romėnų” 
menas nebuvo tikrasis romė
nų; o graiko-romėnų* menas. 
Romėnai, užkariavę 283 m. 
prieš Kr. Etruriją, kuri per 
keturis šimtmečius . prieš tai 
buvo sukurusi ir išvysčiusi sa
vo civilizaciją, pasiskolino 
daug/ ką Aiš etruskų* Vienas, da? 
lykas, kurį, romėnai- pasisko
lino iš etruskų, tai. idėją gar
sios bokštų kupolbs (<lbme), 
nors etruskuose dar ne būvo K 1 1 I
ši garsi kupolą nė panašių? tą, 
kurią romėnai vėliau išvystė. 
Iš graikųrelinų* kuriuos romė
nai užkariavo 146 m* prieš 
Kristų, pasiskolino skulptu? 
rą, o dalinai ir. atehitekturą 
su “doric”. ir “ionic” ornar 
mentika. Karingi Romos ge
nerolai tuojau- praturtino Ro
mos. miestą graikųf menu. Ne 
vien tik iš Mažosios Azijos ir 
Graikijos plaukė menas Ro
mon, o> ir romėnų turtas pa- 
akstino graikų menininkus 
jiems dirbti už pinigus) Dau
gelis jų radb pirkėjus, kurie 
pirko net pamėgdžiojimus 
graikų klasiško, meno. Turtin
gų-romėnų namai ir palociai

Garfieldparkiečių 
Kliubas ir Seserų 
Dr- jaJungiasi

GARFIELD P A RK . — Gar- 
fieldparkiečių kliubą šiuosyk 
ištiko didelė nelaime —mirė 
tylus ir darbštus darbuotojas, 
J. P. Bratėnas.

Velionis buvo* sulaukęs vos 
52 metus* Palaidotas: Šv;.. Ka
zimiero, Kapinėse. z Tebūnie 
garbė garfiėldparkiečiams už 
taip skaitlingą, dalyvavimą 
šiose Ihidbtuvėse iri suteikimą 
paskutinio. „ patarnavimm ve
lioniui- Ji P: Bhateūui:

Akivaizdoje to- fak to, kad j 
mirtis hegailestinga ir niekas: 
negali žinoti; kada ji ką pir- 
miaus aplankys, primenu,.kad; 
visi Ttliubo naniait pasirūpin
tumėte su savo duoklėmis. An- 
tinasi susirinkimas, o tai įvyks 
Jcovo 8 d.,,1 vai. po piet. Law- 
leri HM1; 3929 Madišon. 
Ateikite ir užsimokėkite, mo
kesčius-, nes jau trečias, mė
nuo, s kad* neliktumėte suspen
duoti. Kitas, tai Lietuvos Še
šetų Tautiškos Draugijos pri? 
sidėjimb klausimas*. Tai yra 
svarbu ir,, todėl, visi- atyyjiįte.

Atsiveskite 
Šeimynas!

Daug triukšmė dėl, menkniekio 
rn. ■

CICERO.—Netaip. seniai čia, 
buvo gana popujiaris tūlas kliu- 
bas. Pats pir iii įninka s. to kliu- 
bo labai didžiavosi nuveiktais 
darbais ir tit* Praeitą šeštadie
nį per neaį^ižiurėjimą, tapo: 
parnihetas1 vardūš to garsaus 
kliubo ir kiekvienas galėjo. sul- 
•ptūsti, kad padaryta klaida, f 
ftėš reikalas ėjp apie RepūblU 
konų kliubą. Vienok,, Vieny-, 
bes skelbėjai iš ankšto rytb zu
jo, vienas pas kitą,, privertė ad? 
Vokatą prakaituoti ir už- keik
tą valandų Cicero. pasiekė spe
cialu dėlivery laiškai. Pirmadie
ni pas teisėją. Ateina ir pir
madienis. Teisėjas išklausė reb 
kalą ir patarė, eikite namo ir 
gyvenkite taikoj. Pagyvensim, 
pamatysim. Sekite kasdien 
^NAUJIENAS”’...

Pas republikonus
Praeito pirmadienio, vakare 

po no. 4932 W. 14 st., įvyko 
^aprašiaš susirinkimas. Liet. 
Rėpublikonų. Kliubo.. Narių, ir 
svečių susirinkime ne. mažai. 
Kliubo pirmininkas Jonas Po? 
dus davė platų, pranešimą, apie 
kliubo darbuotę. Išklausyta vi’ 
sų kandidatų kalbų, o jos bu
vo. širdingos, prielankiai pri
imtos. Visi pašaliniai pasiža
dėjo remti juos., Balandžio* 7 
dieną. ’<,:

Kliubo valdyba
f J*. Pociūš* pirmininkas, 
i L., Žukauskas pirm., pagelb. 
. G. P. Dfevęikjs, raštininkas;
< Ji F. Kimbark; iždininkas* 
, vKliūbo Headųuarters 4982 W. 
14 Street.—D.

žasrarijeičių. Kliubo
Aukos Kapinėms.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo mėnesinis susirinki
mas, Ghicagos Liet. Auditorijoje, 3133 S. Halsted Street, 
7:30 v. v. JCviečiame narius būtinai pribūti; nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Nepamirškite apsimokėti mokes- 
čiusv S.* Kunevičia, sekr.

PARENGIMAI
iU.

Kovo 7 — A. Lechavičiaus Šuselpimo Vakaras — šokiai ir Kon- 
! certas. Rengia Ghicagos Lietuvių Vyrų choras ir Cėntra-
! line L. S. Sž Kuopa. DĮOffo svetainėje, Westside. Pradžia
> —7:80 vai; vak. Įžanga—25c. ' ‘
KOVO 8—“BIRUTĖS” Koncertas, Ghicagos Lietuvių Auditori

joj; 8133 South Halsted Street. Choras dainuos naujas 
j ' dainas, nesenai atvežtas iš. Lietuvos* Dalyvauja Bar- 
t bara Darlys.
KOVOS 8—Lietuvių Laisvamanių Kuopos Roselande Balius ir šo

kiai; , Darbininkų Svetainėje,, 10413 Michigan- avenue, 5:30 
vakare. Stephens Revelers 0rkestrast Gėrimai, skanus 

; užkandžiai*. Įžanga—25 c.
KOVO 13.—Roselando Liet. Laisvamanių: Kuopos Masinis Mi- 

, tingus J* Stilsono-Butkaus Gelbėjimo reikalu. Darbininkų 
, svetainėje, 10413 Michigan-avenue, 7:30 vai. vak. Kalbės 
. Dr. Montvidas,. J* šarkiunas, T. Kuchinskas. Dainuos 

“Pirmyn” ir- “Aide/’ choras. Įžanga visiems veltui*
Kovo 15 — STEPONAVIČIŲ KONCERTAS, Chicagos Lietuvių 

Auditorijoje, 3133- South. Halsted street. Dalyvauja Jur
gis Steponavičius, pianistas; Anelė Steponavičienė, dai-

- smuikininkas; Ghica- 
”, “Naujos Gadynės”

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai* porčepai ir kiti šilti * valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
, ANTANAS IR AGNĖS STUKĄI< Savininkai ■

701 W. 21st Place. TeL Canal 7522

Happy
Musu lietuviškoje užeigoje gauąite 
visados geros, rūšies degtinę, alų, 
cigarus, šiokiomis dienomis užkand
žiai, o penktadieniais žuvis veltui ir 
visuomet mandagus patarnavimas.

Mrs. Stella Shurnas
K Savininkė

2906 So* Union Avė.

[our Tavern 
ije užeigoje gauri1 
rūšies degtinę, ai

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ;
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. Itnpor- 
tuotas ir Naminis Vynas ir Degtinė.

Sandvičiai ir Chįle.t
PETER KAZWELL, Sav.

6334 So. Wėstern. Avė.
Tel. PrOspect 5086. ChicagOr III.

Kviečiu visus draugus ir, pažistamu? 
atsilankyti i mano užeigą. Visados 
randasi geriausios rūšies dešinė, 
alus, cigarai, linksmas ir mandagus 

patarnavimas.
MARIE MARKEL, Sav. 

3416 So. Wallace St.
. Tel; Boulevard 3489*

šis susirinkimas butų daug 
svarbesnis^ jeigu męs atsįves- 
tumėim sąvo šeimas; Kalbu 
apie besimokinantį jaunimą. 
Musų, kliubas pasidarytų trte 
gubai skaitlingešnis ir ateitis 
butų tikrai žavinanti*

Pasiuiite į Lietuvą $85
Aukų rinkimo komitetas 

pranešė, kad steigiamoms Ža
garėje laisvoms kapinėms jau 
pasiuntęs $85.

Tuo tikslu liliubas surengė 
gruodžib 21 d. pr. jn; Balių,

nihihRė; ir Kazys Steponavičius — 
gos Lietuvų. Vyrų choras, “Prmyn’ 
ir Lietuvių- Simfonijos orkestras.

KOVO 15^-Paskaita; “Pasaulinis Laisvamanių Judėjimas ir Jo> 
’ Nuopelhai žmonijhi.” Prelegentas !!*. Jogminas. Darbininkų 

svet;, 10413* Michigan avenue, 1 vai.; pp* Įžanga veltui. 
Rengia Roselandb Laisvamanių Kp.

Kovo lij — SLA 129-tbs Kuopos 30 Metų Jubiliejaus Vakarie
nę, Gfeo.. M. Chernaucko svetainėj, 1900 S. Union avė.,.

, 6:30 v. v. Įžanga — $1.00* Vakarienė, Šokiai.
KOVO 21—SLA. 226, Kuopos Jubiliejinis Bankiėtas, 1250 Mil- 
( waukee avenue, 7:80 vai. vakare. Bilietai—$1.50.
Kovo 29 — “Naujos Gadynės” choras starto operetę, “Vogtas 
i čigonas”, Šoko! svetainėje, 2343 South Kędžie avė.

QUEEN’S TAVERN 
Geriausios rūšies degtinė, vynas 
Schlitz alus ir cigarai musų užei
goje visados randasi; taipgi gražus 
kambarys su. stalais dėl- moterų ir 
jaunimo išsigerti ir svetainė imsi- . 
šokti; Prašome visus kaip būt ite 
South sidėj atsilankyti- i mušti; už*

VERA. WALUSH; ir AliEK RUZGŪS 
, . Savininkai.
6227 S.4 Ashland Avė. Republic 7330

SPRING INN
Musu- užeigoje visados geros rūšies 
degtine, alus* cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams*: ir parims* Savininkai:
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė* Wil!ow Springs

Rendezvous Tavern"
Manę užeigoje visados randasi ge
ros rūšies gėrimai,, cigarai; užkan
džiai— penktadieniais veltui žuvis, 
o šeštadieniais muzika, linksmas ir 
mandagus patarnavimas. Neužmirš
kite apsilankyti ir sueit i pažinti su 
našliuke moteria.

MRS. MARTHA GRIGAS, Sar./ 
6556 & State St. Tel; Englevood 2,*92

; BISMARK TAVERN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Bismarck a’us, 

;cigarai ir mandagus, patarnavimas. 
.Taipgi yra svetainė dėl mitingų, ve
stuvių, painų ar. kitų pazengimų; Sta
lai dėl moterų ar merginų,, gražiausi 
barai Chicago.ie,.už koriuos gavo pir
ma dovana pirmoje pasaulinėje pa
rodoje Chicagoje, 1893 m. Neuž
mirškite- apsilankyti pas našliukų, 
JOS. K1AUDA. 6W1 So. State St.

*

R I*

ATIDARYMAS POPSIE’S TAVERNO
4171. SO. HALSTED ST.

šeštadienį ir Sekmadieni
> Kovo-March 7-8 d.

keptos- parsienos ir jautienos Barbecue veltui. Muzika ir šokiai. 
Kviečiame visus draugus' ir pajstanius atsilankyti.
Alfons ii: Martha Masiulis, Sav.

. , , ' YARDS. 0137
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Atsiuntė Chicagon 
Naujų Lietuvos Au

torių Kurinių
Knygos randasi pas V. > - 

Bycnskienę

Draugijai ~ Užsienio Lietu
viams Remti tarpinaukaujant, 
p. Vandai Byanskienei iš Kau
no prisiųsta keliolika naujausių 
Lietuvos rašytojų kurinių. Kny
gų atsiųsta po kelias kopijas 
ir suinteresuotieji jų ’gali gau
ti atsikreipdami į p. V. Byans- 
kięnę, 281 Olmstead Road, Ri- 
verside, III. JTel. Riverside 
2482). \

Prisiųsta sekami veikalai:
P. Cvirkos—“Frank Kruk”-*- 

2 tomu; : ‘ •
P. Cvirkos—“Žemė Maitinto

ja”, “Sakalo” 1935 metų pre
mijos laimėtojas;

A. Vienuolio — “Viešnią iš 
“Šiaurės”, 2 tomu;

A. Vienuolio—“Ministerfs”;
P. Mykolaičio—“Altorių še

šėliai”, 3 tomai;
J. Simanait|ytėsT-“Aukš?tųjų 

Šimonių Likimas”—1935 Vals
tybės 5,000 litų premiją lai
mėjęs veikalas;

A. Grušo “Karjeristai”;
Būdavo—^Mokytojas Banai

tis”;
Rusecko—“Išniekintos Vėlia

vos”, ir 1
Marcinkevičiaus—“Mes Atei

nam”.

Ji Turėjo Būti Pusė
tinai Smarki. Kad 

Apiplėšti Jonaitį
Mergina Irena Varios giria

si esanti labai smarki.
“Aš tau parodysiu kokia aš 

smarki” ji pasakė aną vakarą 
Petrui Jonaičiui lietuviui 
šoferiui, ir kiek drūta drožė 
jam per veidą. ,

Su dviejais sėbrais ji įsiga
vo į Jonaičio taxi ir jų pa
galbą Jonaitį apiplėšė. At
ėmė nuo lietuvio $14.00. Ji 
parodė Jonaičiui savd smar
kumą kai tas atsisakė vagi
liams duoti pinigų,: aiškinda
mas, kad jų neturi.

Netrukus, visgi, smarkioji 
Irena papuolė. ' Kartu į poli
cijos rankas pakliuyo ir jos 
sėbrai: Walter Heffernan, 621 
W. 43rd, Street ir Joseph 
Smith, 28, 4116 Princeton avė.

Policija patyrė, kad smar
kuolių trio apiplėšė ir kitą 
taxi šoferį, Walter JShinkel, 
3301 Wallace st. Jcftiaitis gy
vena adresu 3318 S. Union 
avė.

30 Hornerio kandida 
tų į wardo komi- 

timonus
šiandien savo kandidatūras 

paskelbė 30 demokratų, kurie 
eina į karą prieš vadinamą 
“Nash-Kelly” mašiną ir dedasi 
su gubernatorių Homeriu. Jie 
kandidatuoja j Chicagos wardą 
komitimonus. šiandien yra 
paskutinė diena tokių kandida
tų užsiregistravimui.

■ Automobiliai pigiomis 
kainomis “N.” skai

tytojams.
Sako, “Nėra tokio blogo, ku

ris neišeitų į gerą”. Taip ir 
šiuo kartu. Healey Motor Sales 
sandėlyje per didelius šalčius 
susirinko toks didelis įvairių 
naudotų automobilių skaičiusį, 
kąd įstaigoje nėra kur nei ap
sisukti. Firma nori tuos auto
mobilius išparduoti ir juos sita
lo nepaprastai žemomis kaino
mis. Modeliai yra 1936-1935- 
1934 ir 1933 metų. Healy Mo
tors Sales - adresas 
Stony Island Avė.

yra’ 7738

Apie piršlius, jauni
kius ir pasogas 

iš Lietuvos
• ■ ■ • r ■

Sako, jau ir ūkininkai
tės nebestato turto pirmoj 
vieta, bet meilę!

štai kaip charakterizuoja ka
valierius viena gruzdietė, p le

“Pas mus dabar piršlybų lai
kas. Jaunikis pasiėmęs piršlį 
važuioja pas panas, pas ka
riuos dar tebera senovės papro
tys. -

“Kuris berniukas nieko ge
resnio nematęs ir neskaitęs, tas 
jokios meiles nesupranta. Jam 
meilė, kaip kokis pašalinis da
lykas. Svarbiausią rolę vaidi
na ekonomija. Jeigu duoda pa
nai gerokai tūkstančių, tai te
nai ir meilė ir jo idealas, su 
kuo galės vargais ir džiaugs
mais dalintis.

“Tai tokia Lietuvoje vyrų 
meilė ir taip renkas gyvenimo 
draugę. Kartą pas mane at
važiavo vienas inteligentiškas 
svečias. Jis ragina mane da
ryti vestuves, o aš ‘jam taip- 
pat sakau, daryk vestuves. Jis 
man atsakė, piršk paną su de
šimts tūkstančių. Jeigu! bus pi
nigų, tai ir meilė tenai trau
kia.

“Kartą išėjau pas Julytę, pas 
draugę kitam kaime. Tenai bū
nant, atvažiavo piršliai. Pirš
lys paną su jaunuoju sodina už 
stalo ir dera pasogą. Brolis 
Antanas duoda tūkstantį tuo
jau, o kitus žada kitais metais 
atiduoti. Pradėjau juokauji, 
siūlyti vištų, katę ir taip dau
giau įvairių dalykų. O jauna
sis sėdi, panai nei žodžio ne
prataręs. Ir taip visas vaka
ras slinko. Julytė man sako* 
kaip reikės ištekėti, jeigu taip 
bus. Be meilės sunkus gyve
nimas.

. ■ I

Tai matote iš šios lietuvai
tės aprašymo, kad jau ir Lie
tuvoj mergaitės svarsto iš ki
tokio atžvilgio šiuos dalykėlius 
ir nebenori būti amžinomis ver
gėmis vien tik materialiais iš- 
rokavimais.—R. šniukas.

Lulu Raben-Mitchell 
mokinių koncertas

Daug jauhų lietuvių rengiasi į 
pianistus ir smuikininkus

Pereito pirmadienio vakare 
man teko užeiti į Gage Parko 
svetainę, kur įvyko virš minė
tas smuiko ir piano mokyklos 
studentų taip vadinamas kon
certas. šie koncertai yra labai 
svarbus mokiniams, nes jie 
gauna progos pramokti scenos 
užsilaikymo ir priprasti prie 
publikos. Tokių koncertų yra 
rengiami keturi i metus.

Buvo gana gražu’ pasiklausy
ti musų ateities scenos puošė
jų ir gėrėtis jų pastangomis. 
Tokie, pavyzdžiui, “artistai”, 
kaip Vytautas Mitkus, traukia 
smuiką, taip sakant, iš peties. 
Nugi ir “Birutės” vedėjo, J. 
Byansko sūnūs, Robert, seka 
savo tėvo pėdomis. Iš kalno 
galima sakyti, bus geras pia
nistas.
r
Eleanor, Stoškus mokinas ir 

smuiko ir piano. Mergaitė ne
paprasto talento. Aukštesnėje 
kliasoje mes gėrėjomės skam
binimu žinomų p. Murauskų 
sunaus Edvardo iš Brighton 
parko apielinkės, o smuiką — 
prieš B. Markūnas. Dr. Davi- 
donio dukrelė, Wanda, kuri pri
guli prie šios kliasos šį kartą 
nedalyvavo. Rimtą ir 'naudin
gą darbą atlieka ši mokytoja. 
Beje, jus išgirsite p-nįą Lulu 
Raben Mitchell “Birutės” kon
certe, grojant smuiką ateinan
tį sekmadienį, Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Bukit ten. —:

M. Baronienė Grįžo 
Namo Iš ligoninės

* ' > ■ . * . ■

Sužeista automobilio nelaimėje 
turės išgulėti dar šešias sa-

Ą vaites .

M. Baronienė, “Naujienų” re
dakcijos nario, K* Barono, žmo
na, grįžo* namo iš ligoninės, kur 
išgulėjo dvi savaites sužeista 
automobilio nelaimėje.

Jai buvo įlaužta sfrėnkaulis 
ir turės išgulėti lovoje dar apie 
šešias savaites, pirm negi? ga
lės pradėti vaikščioti. Ligone 
randasi dukterų, Lillian ir Mil
dos priežiūroje.

Drg. Baronų . adresas ' yra 
8605 South Marshfield avė.

P-a Valančienė, 3343 Lowe 
avė., kuri buvo sužeista kartų 
su M.ę Baroniene, apleido ligoni
nę apie savaitę, laiko 
gal.

at

Ruošia Mendelssoh- 
no Kurinį Stepona

vičių Koncertui
Sugriebęs kiekvieną .atlieka

mą nuo darbo valandėlę,' Kazys 
Steponavičius, smuikininkas, 
mokosi vieno iš sunkiausių Ita
lijos kompozitoriaus Mendels- 
sohno kurinių ^smuikui. Tai yra 
“Concerto”, kurį solistas su
gros su Chicagos Lietuvių sim
fonijos orkestru.

K. Steponavičiui laikinai pa
sitraukus iš dirigentų’ ir pali
kus solistu, orkestrą ves Ame
rican Conservatory of Music 
profesorius p. Butler. ■'

Be K. Steponavičiaus, kon
certe dalyvauk Anelė Stepona
vičienė, dainininkė, ir Jur
gis Steponavičius -— pianistas.

Prie programo prisidės “Pir
myn”, “Naujos Gadynės” ir 
Vyrų chorai ir CJiįaagos Liet. 
Simfonijos orkestras?“

Bilietai iš anksto — 50c.

Sekmadienį ‘Birutės’
Choro Koncertas

Trumpą laiką atgal gavęs 
pluoštą naujų dainų iš Lietu
vos, “Birutės” choras sekma
dienį rengiasi jas sudainuoti 
Chicagos lietuvių publikai. Tai 
bus kuriniai, dar nei kartą ne
dainuoti Amerikoje.

Tas dainas ir kitas kompozi
cijas išpildyti, chorui ateina į 
talką dainininkė Barbara Dar- 
lys-Drangelienė, smuikininkė 
Lulu Raben, pianistė Aldona 
Briedytė ir dain. Antanas Ka- 
mmskas. Chorą ves dirigentas 
Jonas Byanskas.

Koncertas prasidės 6-tą vai. 
/Vakare, o įžanga bus 50c. Po 
programo šokiai prie J. Byatis- 
ko orkestros.

Chicagiečiams ne
reikės kopti 

laiptais
New Yorke dabartiniu lai

ku vyksta eleveiterių .tarnau
tojų streikas. Kadangi pra
dėjo plisti kalbos, jog strei
kas apims visą Ameriką/ tai 
ir chięagiečiai pabūgo, kad; 
jiems reikės laiptais kopti.

Bet baimę prašalinę Mat- 
thew Taylor, Elevator Opera- 
tors and Starters union. Jis 
pareiškė, kad .streikas Chica- 
cagos nepalies,, nes vietini 
unija neturi ryšių su New 
Yorkiške Buįlders Servicte 
Employers unija. v

Nominuojama Į 
kongreso atstovus

BRIGTON PARK -r Visiems 
gerai žinomas Augustas Saldu- 

N. ’ kas> 4038 ArcherK Are., yra

NAUJIENOS. Chicago, III.
...» .... „»>I ....I....... .u.| 1Į yį.' .įijįjH Į,imu Įyi!Xi| Į r ji   

nominivojamas j atstovą’ kon
grese nuo Ketvirto Kongresinio 
Bistrikto. ■ ■

P-nas Saldokas reprezentuo
ja Jaunų Repūblikonų fakciją.

• , ; ——Steponas.
i .

• ■». ■ ; i ■ •
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Dr. A. Rutkauskas 
Pagerbė L. U. C.

, Studentus
' '■ y » ii' ■

. Lithuanian1 : University Club 
studentai, kurie sekmadienį su 
rengė “Muzikos ir Dramos” va
karą, “Auditorijoje, žino, kad 
Dr. A. Rutkauskas yra jų ge
ras draugas;

Sunkiai nusidirbu po visų va
karo rengimo sunkumų ir tvar
kos prižiurę j inio, busįmie j i pro
fesionalai susirinko Jocių res- 
tauvantd, Bridgeporte, vakarie
nei. Jie buvo svečiai Dr. A.

' * ■

Rutkausko, kuris tokiu gastro
nomijos keliu parodė studen
tams paramą ir pritarimą jų 
darbams. : ;

-<Sp.)
■_ ■ ■■ ’. ' • ■ ; / ■

Vyras ir Mergina 
žuvo Po Traukiniu

'' ' ' .

Prie 85-tos ir Steyvart gat
vių Chicago and Eastern 
Illinois traukinys z suyažinejo 
automobilį. Žuvo du žmones, 
vyras ir mergiųa. Vyras bu
vo, John Kleipįiuzen, 36, o 
merginojs pavardės policija 
dar nenustatė. /

Gatviakaris Užmušė 
; WPĄ darbininką 

Of . ; _—:    . -J ■

Prie Clark ir Superior gat
vių gatviakaris / suvažinėjo 
WPA darbininką, George Elli- 
cot, 66, 15 Wvjauperior* st.

------------- --

’ nnai
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tądien

r -'-Į r ' f-!' -
Tik Tavernų, ; 
Savininkams ir 
Bartenderiams •

Centlivre Bravoro ekskursi- .... , X. < X i • ' - X •
jos registracijai užsidaro šeš
tadienį, kovo 7 dieną. Labai 
butų malonu, 'kad savininkai 
ir bartenderįąi užsiregistruo- 
tųmeft laikų, f- ;

Važiuoja vyrai ir moterys. 
Bus puiki ir smagi kompani- 
ja-

Bravoras iš savo pusės ren
giasi gražiai mus priimti, ir 
visus maloniai užprašo atlan
kyti* “Home ' of Centlivre 
Beėr.”

Mes taipgi pageidaujame, 
kad “Naujienos” šioj ekskur
sijoj irgi turėtų; savo atstovą 
—reportęrį. ; Ką < redakcija ma
no?. ’ ■ . / |

Visi registruokitės pas Ritz 
Dist. Co. 10411 So. Michigan 
Avė., Pullman 9200, o susirin
kime antradienį, kovo 10 die
ną 9 vai. ryto ęrię Ritz Co. 
sklado, ir nuo čia sųęiriktavę 
-—trauksime link Forį Wayne, 
Ind. 7 '

Ritz Dist. Company,
J. K. ShaYkey, Manager

,i ' . t ....... *7 t1""1. ,Z1 *<•

Ir Alinė ir Real 
Estate

Paul-M. Smith, 4177 Archer 
ave.,/yra savininkas gražiai 
išpuoštos. ^‘SiiĮilh’s Palm 
Garden’’ užeigos, jkdr- visuo
met yra progos vakarienės ar 
sendvičių pavalgyti. Be to, 
p. Smith yra ir Paul M. 
Smith and. jCompany, real 
estate ir apdraudiųio biznyje, 
kurios skelbtinoj telpa “Nau
jienose”. \ Jis: rtiano, kad šiais 
metais biznis busiąs daug ge
resnis. v

♦ i: • * •

Bismark Tąvęrn, 6101 So. 
State st., užeiga ir svetainė , su- 
šįrinkimams bei parengi
mams. ' Turi gražiausius ba
rus Chicagojfc/kurie ąpdoyai-

garsinasi kasdien

noti pręinija Pųš.atilinėje Pa
rodoje, 1893 metais, šios už- 
eigos, savininkas yra Juozas 
Kiąuda, 
“Naujienose”.

♦ *1 *
P. Luko restaurantas ir ali

nė randasi po adresu 1203 W. 
63 St. šioje . valgykloje visa
dos galima gauti geros rūšies 
maisto rėikjųenų, kaip lietu
viškų taip ir amerikoniškų. 
Reikalui ešaiii toje apylinkė
je, neįižmirškjte, kad čia yra 
graži lietuvių valgykla ir ta
vernas. Pp. Lukai abu pri
klauso prie Chicagos Liet. 
Draugijos. i ’

Skerdyklų Apielinkėje
Popsy’s Tavern, 4171 South 

Halsted St. savininkas yra pp. 
A. Kv 'Masiuliai, kurie pirmiau 
užlaikė/ Mothers Rcstaurant, 
prie j 23 ir Vincėnnės gatvių. 
Dabar užlaiko naują užeigą 
prieš Stock Yardtis. Lietuviai, 
dirbantieji skerdyklose,' ne-

Iki Balandžio 30 
Dienai

i ; : ■■
Trys -tūkstančiai lietuvių — 

vyrų, moterų* lr^'didelis skai
čius jaunimo yra* nariais Chi
cagos Lietuvių Draugijos, ši 
Draugija yra pašalpos ligoje, 
pomirtinių, kultūros Draugija. 
Pašalpa trijų skyrių: $6, $10, 
$16 per savaitę. Pomirtinė 
$200 ir dar $50 extrą palaido
jimo reikalams. Mėnesiniai 
mokesčiui 50c., 75c., $1.25, ši
tie mokesčiai pilnai padengia 
pašalpą ir pomirtinę.

Jubiliejinis Draugijos kon
kursas baigsis balandžio 30 d. 
iki čią pažymėtam laikui nau
ji nariai įsirašą Draugijon įei
na lengvesnėms sąlygoms — 
gauha dykai tikįetą į Draugijos 
Inicijacijos ir Dovanų Laimė
jimą vakarą, kuris įvyks gegu
žės (May) 3 d. Ashland Boule- 
vafd Auditorium.

įsirašyti Draugijon galima 
per mųsiį kęykursiantus, Drau
gijos narius arba/ atvykite tie
siai į Draugijos ofisą. Ofisas 
atidaras kiekvieną panedėlį ir 
ke t vergą nuo 9 ryte iki 8 vai.' 
vakare, nedėldieniais nuo 9 ry
te iki 1 po piet. Nariais pri
imami nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus*.; >

Lietuviai, vyrai ir moteris/ 
dabar yra laikąs-įstoti Chica
gos Lietuvių Draugijon, kvie
čiam: į musų skaitlingą narių 
šeimyną; Proga iki balandžio 
30 dięnąu

Chicagos Lietuvių Draugi j a, 
1739 S. Halsted St. (2rbs lubos)

DON’T
NEGLECT
A COLD

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterble nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja , milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

.'V '■ '•

>TE R(

pioyera favor the perso n whą is most attrSc- 
Uve. In buainėsa life as ' 
halitosls (unpleasant ‘

Bosses Won’t 
Hire People with 
HalStosis (breath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
Ifith the best to choose from these daya, em- 

------------ ...z zz in the eocial worid, 
______ (unpleasant breath) is considered the
woršt of faults. •

Unfortunately everybody suffers from thia 
offenaive condition at some time or other—> 
inany inore regularlv than they thi..k. Fermen- 
tatlon of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
toeth apd pbor digestion also cause odors.

’ The qulck, pleasant wąy to improve your 
breath is to ūse Liaterlne. the quick deodorant, 
evety mornihg and everv night.
- Usterine halts fermentation. a major cause 
of odors, ahd bveteomės the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agręąable. It 
kil not onend othefs,'

If you value your job and your friends, ūse 
Llsterine, the. safe nntiseptic, regplarlv. Lam- 
bert Phąrmacal Compkhy, SU Louis, Mo.

■' .' .. ... -

Don’t offend others • Checlf 
’halitosis with USTERINE 

pamirškite gerą tautietį aplan
kyti, nes jo garsinimai kas
dien telpa “Naujienose”. _ ,

21 Place Tavern and Res- 
taurant savininkai yra popai 
Antanas ir Agnės' Stukai. Im 
teligęntiški žmonės ir jų val
gykloje yra gamijnami geriau
sios rūšies maisto reikmenys. 
Neužmirškite pp. Stukų užei
gos. Jų mėnesinis garsinmas 
eina jau antrą' mėnesį.

Senas Petras.

Gerkit sveikiausią PIENĄ iš 
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko, Daugelavičiaus 

3251 Emerald Avė. Victory 4181 
Pristatom i namus ir groseri. 

' Pašaukit.

COAL! COAL!
fclGH GRADE 

NORTHERN ILLINOIS COAL 
*$5.25 to $6.75 per ton 

2 ton minimum 
Call Day or Night

Tel. KEDZIE 3882

i

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
EngIewoo<U 5883-5840
Fotografija , yra am

žiną atmintis.

Poėahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau J7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

5332 S. Long Avė 
TeL Republic 8402

CL ASSIFIED ADS
. ... ' —

Business Service
______ Biznio Patarnavimas______

K. ČEPUKAS -
Pentuoju ruimus ar Storu?, žema 

kaina, taipgi taisau visokios 
rūšies namus.

Tel. Brunswick 9131
UNIVERSAL STORAGE'

V. BAGDONAS. Sav.
LocaĮ and Long Distance 

Furnitūra and Piano Moving
3406 S. I^alstėd Street

. Phone’ Yards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant inorfgižiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrėnduo.1am, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO.. 
6816 So. Weštėrn Ave. 

. Hemlock 0800 .

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sp 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki. 8 tai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 męt \
.----------- • - ---------- , --- -- -- —

PATAISYK STOGĄ IR
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavįmų. 25 metai patyrimo— 
Blekęrius ir Stogius..

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

Educational

GROŽIO KULTŪRA MERGINOM
. - ąr .. . ■

BARBERYŠTfi VYRAM
Smagi profesija su kuria užsidirb

site nemažai pinigu. Profesiona
liškas išlavinimas, patyrė mokytojai. 
Ątsilankykit, pašaukit arba rašykit 
reikalaudami musu knygelės. Moki
nimas diena ir vakarais. Lengvus 
išmokėjimai.

MOLER SYSTEM
59 E. Monroe SL Central 6393

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Rinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. Statė St. CALumet 5269.
*

NAUDOTI namu baldai pardavi
mui, pigiai, Joe. Linkus, 4351 So. 
Washtenaw Avė. Vakarais.

Ketvirtadienis, kove 5, ’36 
■ .....................................į..... ui.. j,,,...... ,,i....... .........

CL ASSIFIED ADS
Financial

-1 Flnaagai-Paskolog

\ GERIAUSIAS 
INVESTMENTAS 

Investuok $10,000 j 
puikiausiai ir seniai iš
dirbtą pelningą bizni, 
busi ponas ir turėsi vi
są amžių užtikrintą gy
venimą. Rašyk laišką, 

■' Box 401
1739 S. Kalstė^ St.

Personai'
Asmenų Ieško

REIKALINGA LIUDININKU
Jei kas mate du trokus vasario 

27, 1936 parmujant ir užmušant 
Frank Skupien prie Ashland arti 
47-tos ir Gros s, prašome pranešti. 
John H. Kay. Attomey for widow, 
11 So. La Salio St. Randolph 2904.

P AI EŠKAUapsi vedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo amžiaus 
ir tautybės. ; Ešu 36 metu, vidu
tinio Ūgio, darbą turiu, x negirtuoklis. 
Musu miestelyje yra daugybe sen
bernių, o našlių nėra.

A. M.,
•P. O. Box 24,

, r . Kpnosha, Wis.

IEŠKAU apsivedimui nejauno ir 
ne biedno vyro. Esu graži,, inteli
gentiška, galiu pritikti ir apijau- 
niąpi vyrui/bėt nemanau jauna ty
koti. Esu viena, turiu savasti. 
Kol prasigyvenau, nebuvo laiko nie
kur draugauti. Ne pažįstu kas 
butu manės ‘ vertas. Geram vyrui 
veliju mane ląimėti, lig susipažini
mo per laišką.

Mano adresas 
Box 400 

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Help Wante4—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA darbininkas i 
Rohd House. Turi turėti patyri
mo prie virtuvės ir prie baro. Val
gis, guolis ir mokestis. M?. Zur, 
5900 W. 111 Street.

REIKALINGAS dženitorius, kuris 
supras prie namu ir virėjo darbo, 
į mažą lunchruiini. Pragyvenimas 
ant vietos. 3740 So. Halsted St.

REIKALINČAS pątytreš’ barten- 
deris, hėveųės. - —- References rei
kalinga. Naujienos, Box 402.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PATYRUSI SKUDURU sortuoto- 
ją. Atsišąukit 8 v. ryte. Bailen 
Bros. Junk Shop. 1022 So. Fairfield 
Tel. ■ Kedzie 4462.

MERGINA prie abelno namu dar
bo. Gyventi vietoj arba eiti namo. 
AtsineŠkit liudijimus. 4337 W. 17 St 
Tel. Lawndale 8499.
* • ■ 2 >___________ ■

REIKIA MOTERS — šeimininkė 
prie ūkio darbu. Arti Dowagiac, 
Michigan. Dėl informacijų telefo
nuokite Conjmodore 0606. J. Vezis.

MERGINA , patyrus prie namų 
darbo.- Gyventi vietoj. 1335 Inde- 
pepdenpe Blvd. 1-mos lubos.

PASIRENDUOJA Storas labai ge- 
roję vietoj dėl bučernės. Pigi ren- 
da $25.00 i mėnesi, apgyventa juo
dukais. 6227 So. Ashland Avė.

' RENDON puse Storo. Gerą vie
ta dėl laikrodininko arba kitokio 
smulkaus 1 biznio. 8346 S. Halsted St. 
Tel. Yards. 4417.

Business Chances 
z Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI restaurantas pilnai 
įrengtas, lietuvių apielinkėj. Tinka
ma vedusiai porai. Pagyvenimo 
kambariai. Pigi renda, ilgas lysas, 
netoli fabriku. Priežastis pardavi
mo savininkas miręs. Telefonuokite 
administratoriui Diversey 5927.

TAVERN. gerai įsteigtas, pilnai 
įrengtas. Priverstas paaukauti iš 
priežasties ligos. Veikit tuojaus.

5401 S. Halsted St.

PARSIDUDA užeiga. Atsišau
kite. '■ ■ y

1437 Sp» 49 Ct, Cicero

PARSIDUODA Tavern biznis, ran
dasi geroj apięlinkėje, prie Consum- 
mer’s vėrauzių. Vienai moteriai 
persunku. 8129 S. Vincennes Avė.

PARSIDUODA ruimfnghause su 
35 kambariais., pigiai, geroie apy
linkėje. Visi ruimai išrenduoti.

6317 So. Normai Blvd.

Real Ęstate For Sale 
Namai-ŽeroŽ PardavĮmui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstim atnaujinti morgi- 
ėius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie mugu, teisingas ir greitas 
patarnavmas jums* bus ant naudos.

■■




