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Kinai Žada Varyti 
Japonus Laukan iš 
Mandžurijos Žemės

Atmušė smarkiausi 
Japonų puolimą ir 
bombarduoja bazes

4 * j ’ C i
Vokiečių socialistai 
palaiko Hindenburg

Japonai skubiau šaukiasi dar 
60,000 pagalbos; turės 85,000 
kareivių \

Nanking, vas. 25. — čia pa
tiriama, kati Kinijos valdžia pa
skiria Chiang Kai Shek’ų bu
vusį Kinijos prezidentą, vyriau
sių kiniečių armijos vadu, su 
tikslu atimti iš japonų Mapdžu- 
rijos teritorijas; kitas genero
las Feng Yu Hsiang vadovaus 
armijai, kuri gina Shanghai nuo 
japonų.

Shanghai, vas. 26. — Visą va
kar dieną japonai, sutraukę vi
sas pajėgas ties Kiangwan kai
mu, tęsė pragariškas atakas vi
sų rųšių ginklais prieš kinie
čius, vartodami sunkiausias ar- 
motas ir iš 40 orlaivių vers
dami 250 svarų sunkumo bom
bas j kiniečių apkasus pirmoje 
ir antroje eilėse.

Japonai .vėl ruošias pulti
Jau buvo pavykę japonams 

apsiausti KiangvVan kaimą ir 
jau rengėsi supti tolyn į pietus 
link Chapei, beCstaiga iš' #riu-

Jis gina respublikos konstituci
ją nuo fašistų i

7
Berlynas, vas. 25. — “Socia

listai balsuos už Paul Hinden- 
burgą į prezidentus”, pareiškė 
Dr. Rudolph Beritsheid, Vokie
tijos socialistų lyderis reichsta
ge?

“Prieš 7 metus musų parti
ja, būdama stipriausia Vokieti
joj, buvo prieš jį. Mes bijojo
me, kad jis negins respublikos 
konstitucijos. Bet mes prisipa
žįstame klydę. Jis nesimpati
zuoja socialistams, bet jis, stovi 
už konstitucijos gynimą. Ka
dangi IIindenburgąs vienas te
gali nukreipti'gresiantį fašistų 
užvaldymo" pavojų, mes turime 
jį išrinkti”.

Japonija pavadino Stim 
< šoną ignorantu
Tokyo, vas. 25. — Perskai

tęs spaudoje Amerikos sekre
toriaus Stimsono pareiškimų 
prieš Japonijos žygius Kinijoj, 
vienas aukštas Japonijos vai-.

vėsių ir pelenų pakilę kiniečiai dininkas pasako, kad Stimso-
padarė netikėtą kontrofenzyvų 
ir smarkiausiu puolimu atgavo 
veik visas prarastąsias pozici
jas.

šiandien iš paties ryto prasi
dėjo pragariškas trenksmas 
Chaipei frontu. Kiniečiai, at
gavę dvasių dėl savo pergalė; 
po Kiang\van, ėmėsi bombar
duoti pačių japonų bazę |arp- 
tautinėj kolonijoj, Hongkew 
parke.

Japonai laukia dar dviejų ar 
trijų naujų divizijų ‘atsiunčiaut 
pagalbon ir ateinančią savaitę 
žada imtis etas smarkesnė ofen
zyvos. į

Šiandien, atkakliai gindamiesi 
Hongkew parke, japonai visas 
atliekamas pajėgas siunčia prie 
Kiangwa‘n kaimo, kuriame ki
niečiai vėl suspėjo susistiprinti, 
sulaukę, kaip spėjama, gen. 
Chiango 88 divizijos pagalbos.

nas parodo didelę igndranciją 
ir nežino Washingtono laivynų 
aprubežiavimo konferencijos 
protokolų.

Illinois gazo taksų virš 
$30,000,000 -

•Springfield, 111., vas.- 25. — 
Per pereitus 1931 metus Illi
nois valstijoj surinkta' taksų iš 
gazolino $30,495,596.

Ispanijos perskiros 
galizuotos

le-

Raudonarmiečiai pašo
vė 40 baduolių

Madridas, vas. 25. — Seimas 
šiandien priėmė perski r ų įsta
tymą, pirmų kartą Ispanijos is
torijoj. * Perskįros bus gauna
mos bendrai susitariant, arba 
vyrui žmonos neišlaikant, arba 
dėl vienos pusės nubaudimo ka
lėti virš 10 metų, ir dėl žiau
rumo. pametimo ir neištikimy
bės. '

Bucharest, vas. 25. — Sovietų 
pasienio sargybiniai pašovė 40 
ukrainiečių, plaukusių skersai 
Dniestro upės į Rumuniją, nuo 
bado. Tik 20 valstiečių pabėgo.

Paėmė paskutinę vyrų 
tvirtovę

• Meksikos bažnyčios atidaromos

Meksikos Miestas, vas. 25.— 
Federaliame distrikte leista vėl 
atidaryti 25 katalikų bažnyčias, 
su valdžios paskirtais dvasinin
kais.

Tampa, Fla., vas. 25.— Tūla 
kompanija, norėda*ma moteris 
įpratinti rūkyti cigarus, pa
siuntė būrį jaunų moterų per 
valgyklas ir restoranus, kur jos 
viešai ruko nedidelius cigaru-' 
kus.,

$10,000,000 paskolų žem 
dirbystei 
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Washington, vas. 25. — At
stovų rūmai priėmė raportą dėl 
$10,000,000 judomo fondo pa
skoloms dėl agrikultūros kredi
to korporacijų.

Sekmadieny,
Vasario 28 dieną

Iš Stoties
WGES

1360 kilocykles

Mandžuri.ią bus “respu 
blika”

6 vai. vakaro

Mukden, vas. 25. — Japonai 
turi galvosūkio, kokią valdžią 
pasistatyti Mandžurijoj. Skel
biama, kad “vaikas imperato
rius" Pu Yi, bus tik ^laikinas 
ckzekutyvis šefas”, gi pati Man- 
džurija' bus “respublika”,

Chicago, Penktadienis,» V.asaris-February 26 d., 1932

[Acme-f’. y A. Phoco]

Chiang Kai-Shek’o divizija maršuoja į Shanghai, kad atremti japonų užpuolimą.

Francuzų valdymas 
Klaipėdoj kainavo 
Lietuvai milijonus w

Paskutinis milijonas markių su
mokamas kitą/rudenį

Klaipėda, JJetuva, vas. 14.— 
Klaipėdos Krašto “Valdžios Ži
niose” paskelbta, sutartis, kuri 
pagal Konvencijos 4 straipsnį 
numato atlyginimą už Klaipėdos 
krašto valdymą francuzų lai
kais, ligi krašto prisijungimo 
Lietuvai 192$ m.,ir taip jau pu-? 
sę iškasčių už Klaipėdos Krašto 
sienų nustatymą, toms valsty-1 
bėms, kurios tuos iškasėtus yra i 
padariusios. . , ■

. .Iškaščių yra pasidarę už 3,- 
800,000 auksų- markių. Tų iš
kaščių mokėjimas padalintas 
į keturias dalis, būtent 800,000 
markių tuojau Lietuva sumokė
jo po sutarties pasirašymo ir1 
mblši po 1,000,000 markių kiek
vienais metais, pradedant nuo 
1930, metų< Paskutinis nYilijo*- 
nas ntirkių t turės būti sumokė
tas gruodžio 19 d., 1932 m.

-Didžiausią tų pinigų dalį gau
na Francija ir Anglija. Italija 
gauna vos tik 16,273 lyrų (vie
na lyra apie pusė lito).

Brueningas kertasi 
opozicija

SU

Berlynas, vas. 25. — Kancle
ris Bruening karštame reichs
tago posėdy pasakė gana smar
kią kalbų prieš fašistinę opo
zicijų, pareikšdamas, kad jis 
niekuomet nepasiduos politinių 
agitatorių reikalavimams, kurie 
traukia Vokietiją j nesantaiką 
su užsieniais. •'

Geltono šuns sutarčių 
nepanaikins ‘

Washington, vas. 25. — Įne
šimas, kuriuo “geltono šunies” 
sutartys butų pripažįstamos ne- 
legalčmis, nepraėjo senate šian
dien. Darbo pastangos išsiva
duoti nuo darbdavių sauvalės, 
kol kas vėl nuėjo niekais.

gS?O R R Sxį
Chicagai ir aplelinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra, su vidutine 
temperatūra^ stiprokas pietva
karių vejas, pereinantis j vaka
rinį? x

Vakar temperatūra 
65 laipsnių*

Darrow pakviestas lin 
eininkų ginti

‘ • I 1 \

• Honclv.lu, vas. 25. Claren- 
o Darrovv, pagarsėjęs Chica- 

advokatas, pa
kviestas į Honolulu ginti teis
me Mrs.. Fortesųiie, Įeit. Massie 
ir dar du, kurie nužudė Kaga- 
hawai, vietinį jaunuolį, įtarę jį 
išgėdinus Massie žmoną.

Lenkiją nespėja 
šnipus karstyti

S •

Komunistų suėmimai auga kas 
met f tūkstančiais '

Varšuva, vas. 25. —r Pereitų 
rudenį sušaudymas majoro Pet
ro Dembkovskib, Lenkijos ge- 
neralio štabo1 nario, iššaukė su
sidomėjimo visa lenkų ekžeku- 
cijų politika, ir patirtą, kad Vi
sa Lenkija dreba nuo špiona
žo manijos. >

Dembkovski sušaudę, lenkai 
dar nužudė 6, be to sušaudė 5 
savo kareivius Rusijos pasieny, 
kaltinamus išdavus bolševikams 
kariškus planus. <Civylių žmo
nių pastaruoju laiku tnužudyta

Rugsėjo 10, 1931 m. Lenki
joj įsteigtas ypatingas teismas 
dvyliams teisti mirties bausme, 
be, jokios apeliacijos. Kaltinimai 
dęL šnipinėjimo keliami ypatin
gai pasieniuose su mišriais gy
ventojais. Baranovičiuose tapo 
pakarti 7 žmonės yiena diena, 
trys Rytų Galicijoj ir vienas 
Vilniuj, įkaitinamas šnipavimu 
Lietuvos naudai. < ,,

Komunistų baimė tiek padidė
jo Lenkijoj, kad 1927 metais 
buvo suimta 5,143 “komunis
tai”, 1928 metais 6,390; 1929 
m. 6,065, 1930 m. 7,186 ir per 
pirmus 9 mėnesius 1981 metų 
8,502 “komunistai”.' ,

Kiniečiai apkainavo ja 
ponų vadų galvas

t ;< r rr. T 'f- '

Shanghai, vas. 25.Shanghai, vas. 25. — Kinie
čiai nustatė kainty sąrašų už 
kiekvieno japonų karininko gal
vų. Už patį gen. Uyęda mokės 
$100,000; už‘generolus po $50,* 
000; už batalijOnų vadus po 
$80,000, už paprastus aficierius 
nuo $1,000 ir daugiau.

78,079 padeda bedarbiams 
bo gauti

kas padedančių darbų gauti yra 
daugiau, negu darbų gaunama. 
Legijono ir Darbo Federacijos 
kampanijoj Jau dirba 78,079 
žmonės, užimti suradimu milL 
jono darbų, , \

Kas Dedasi Lietuvoje
Jurgiui > Baltrušaičiui 
suteiktas doktaratas, o 
Balys Sruoga pakeltas j 
ekstraordinarinius pro

fesorius
Dešimties metų savo gyvavi

mo proga Liet, univeristeto hu
manitarinio fakulteto taryba 
suteikė daktaratus Lietuvos pa
siuntiniui Maskvoj p. Jurgiui 
Baltrušaičiui, Maironiui, Jakš
tui, latvių kalbininkui Enzelin- 
š’ui ir įžymiam Liubovskiui. Be 
to, doc. Balys Sruoga pakeltas 
į ekstraordinarius profesorius.

Vokiečių konsulas ne
duoda Lietuvos pilie
čiams nė tranzito visų

Komendantų baus 
mes

Vardan jaunuome 
nes prašo nusi- 
\ ginkluoti

Darbiečio Hėndersono įspūdin
ga kalba nusiginklavimo kon
ferencijoj

Lietuvos pilietis M. norėjo 
važiuoti Vokietijon specializuo
tis trikotažo įmonėje. Viena 
Vokietijos įmonė jį jau buvo' ir 
priėmus, bet Vokietijos konsu
las Kaune M. nedavė vizos. Ta
da M. įstojo į trikotažo įmo
nę Vienoje ir nuėjo pas tą 
patį konsulą prašyti vizos. 
Konsulasz be jokių motyvų at
sisakė duoti ir tranzito viza. •*

Vilniuj konfiskuotas 
lietuvių laikraštis
tai kam įdėjo Dr. Zauniaus 

kalbą Genevoje
Už

pa- 
ne-

vi- 
ir

Geneva, vas. 24. — Arthur 
Henderson, Anglijos darbietis, 
prezidentas pasaulio nusigink
lavimo konferencijoj, savo kal
boj šiandien pareiškė, kad vals
tybės turi nusiginkluoti var
dan viso pasaulio kūdikių, ku
rie šiandien yra karo aukos ir 
gresia tapti karo dievaičiui 
aukauti, jei ginklavima'sis 
bus sustabdytas. ■

Hėndersono kalba buvo 
subtiliųjų debatų pabaiga
patiekė vilties, kad konferenci
ja nenueis niekais. Daug mi
lijonų vaikų tapo paaukauta ka
ro dievui užfrontėse laikfe ir po 
didžiojo karo, mirdami huo ba
do ir ligų, kurios negailestin
gai žudo ateities generacijų. Ka
ras visuomet naikina vaikus 
statistiškai įrodė Hendersonas.

“žinios iš tolimųjų rytų yra 
įrodymas kur link einame, jei 
visą pasaulį nenuginkluošime”, 
perspėjo konferencijos pirmi
ninkas ir jis' gali būt bus ima
mas diskusijų pamatau.

Kiniečiai laukia dar 60,- 
J000 japonų

Shanghai, vas. 25.

■*>« •VilniausVilnius, vas. 13
miesto Storastos parėdymu kon
fiskuotas lietuvių laikraščio 
“Vilniaus Rytojaus” 12 nume
ris už tai, kad tas laikraštis i- 
dėjo Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio Dr. D. Zauniaus kal
bą Tautų Sąjungoje, pasakytą 
prieš lenkų sauvaliavimus 
okupuotoje Lietuvoje.

- Japo-* 
naras skubiai pareikalavus dar 
60,000 armijos į Sh'a’nghai ki
niečiai pareiškė, kad jie yra ge
rai pasiruošę juos pasitikti.

Kiniečių apkasai yrą įrengti 
nepaprastai gerai, visas terenas 
išraižytais kanalais ir slaptais 
spąstais, kareiviai žino kiekvie-' 
ną pėdų savo žemės ir gynėjų 
dvasia pakilusi.

Brazilijos moterims lei 
, sta balsuoti

Rio de Janeiro
Prezidentas Vargas 
rinkimų .įstatymą, 
džiamu slapti balsavimąi ir mo 
tęrims lygios teisės balsuoti.,

vas. 25. —- 
pasirašė 

kuriuo lei-

—------------ -------------------------------- , .

Kode! 19 armija?
New York, vas. 255. v— Kodėl 

Shanghai ginančioji' kiniečių ar
mija vadinama-19, pasirodo dėl
to, kad Kinija ' turi 19 karo 
frontų ir Shanghai yra devy
nioliktasis frontas.

- \ —- ----------------- ■

Brindisi, Italija, vas. 25. — 
Dr. Rafael Fprnaro išrado bū
dą kaip iš vyno padaryti alų 
ir, sako, alus yra “pakenčia- 
imas”.

u/ .Am t ■ ’ d ..

Anglija nukirto biud
žetų

London, vas. 25.
kartą depresijai prasidėjus An
glijoj numažinta biudžetas 
$26,400,000. šiemet biudžetas 
bus 402,028,105 sterlingų sva
rai. *

• ' v • • ' -

Depresijos laikų 
kiai

Pirmą

kudi

Mt. Vernon, Ind., vas. 25.— 
Viena diena Mrs. Mills pagimdė 
dviejų svarų sunkumo vaikų, 
kitą dienų Mrs. Hutchinson, 
taip pat 2 svarų. Abu vaikai 
padėti j inkubatorius.

Sandino padidino armiją

Meksikos Miestas, vas. 25.— 
Gen. Sandino, Nikaraguos su
kilėlių vado, armija paaugusi 
ligi 2,600 vyfų su 25 kulkosvai
džiais ir prasidės ofenzyva prieš 
Amerikos jūreivius.

Alytaus karo komendantas nu
baudė šešis piliečius

Kaunas, vas. 3. — Keli pilie
čiai dalyvavę slaptame susirin
kime buvo įtarti, kad kalbėję 
prieš valdžią:

Alytaus karo komendantas
1) Chaimą Kračmerį nubaudė' n 
1,000 lt. arba 2 mėn. arešto ir 
atlikus bausmę išsiųsti jį 1 me
tus į Telšių apskritį; 2) Pra
ną Jasionį 300 lt. arba. 1 mėn. 
arešto, o bausmę atlikus ištrem
ti į kilimo vietą"—Alovės valse.; 
3) Kazį žvinakį 300 lt. arba 1 
mčn. arešto ir bausmę atlikus 
neribotą laiką' laikyti policijos 
priežiūroje ; 4) Kivelį Rabinavi- 
čiu, 5) Antaną Dapkuną ir 6) 
Kazį Mardosą nubaudė po 200 
lt. arba 3 savaites arešto.
Komendantas nubaudė už de

monstraciją
Kaunas, vas. 3.— Jau spau

doj buvo rašyta, kad Naumies
ty (šakių apskr.) susirinko bū
rys bedarbių ir burmistras Skir
gaila į juos kalbėjęs'.

Dabar teko sužinoti, kad^ Vil
kaviškio karo komendantas tos 
bedarbių demonstracijos inicia
torius ir dalyvius nubaudė, bū
tent: 1) Juozas Mikelkevičius,
2) Kazys Petravičius, 3) Pra- • 
nas Oleka ir 4) Antanas Gri- 
jošaįtis nubausti po 3 mėn. ka
lėdinio; 5) Petras Domeika, 6) 
Jlfozas šukaitis, 7) Justinas 
Balys, 8) Kostas štabinskas ir 
9) Jonas žemaitis nubausti po 
1 mėn. arešto, 10) Juozas 
Spranatis, 12) Jonas Jurkšaitis, 
13) Juozas Endriukaitis ir 14) 
Juozas Oleka—nubausti po dvi 
savaites arešto, r

Sudegė Žarėnų - Latve
lių klebono tvartai su - 

gyvuliais
Žarėnai-Latveliai, Kruopių v. 

iš 25 į 26 d. sausio sudegė kle
bono tvartai ir daržinės .su gy
vuliais ir pašarais; sudegė 12 
karvių, 4 arkliai,- 6 kiaulės ir 
vienas šuo pririštas, vienam 
pasisekė nusi£raukti.( Nuostoliai 
dideli. Užsidegimo priežastis 
dar neišaiškinta; įtariamieji 
asmens tardomi. Yra pasta
tyti nauji moliniai tvartai, bet \ 
dar nebuvo gyvuliai perkelti 
žiemuoti.

Kiaulienos eksportas i 
SSSR.

Paskutinėmis dienomis Kau
no “Maisto” skerdykla daug 
skerstų lašinių ' kiaulių išveža 
į Sovietų Rusijų. Paskerstoms 
kiaulėms nukerta galvas ir iš
ima' vidurius, ir taip užšaldytas 
skerdenas kabina į vagonus ir 
veža. Paskutiniai šalčiai eks
portui labai padeda.

VELYKOMS
Pasveikinti savuosius Lietuvoje.
Geriausia pasiunčiant pinigus paštu arba 
9 telegrama per

MMMDEMOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki 8.
Šventadieniais nuo 9 iki 1 vai.
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Pittsburgh, Pa.
Fašistai norėjo išprovokuoti 
muštynes Lietuvos nepriklau

somybės šventėj.

Radi,a programas

VASARIO 21 d. Šiandien 
Pittsburgho lietuviai apvaikš
čiojo Lietuvos nepriklausomy
bės Ayęntę, kaip* ir praeitais 
metais.

Dienos metų buvo suruoštas 
gražus programas per Ra^io 
iš stoties K. Q. V., susidedantis 
iš prakalbų, dainų ir muzikos, 
pritaikytų Lietuvos nepriklau
somybės šventei. Per Radio 
pasakė gražią prakalbą, Po
vilas Dargi>; Jono Vainausko 
orkestrą labai gražiai sugrojo 
keletą kavalkų, dainininkas 
Aleksandras Sadauskas ir dai
nininkė p-lė Zalenkevičiutė 
gražiai padainavo po keletą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventei pritaikytų dainų.

tainę. Tad, rengjpio kpipisijos 
vardu tariu ąęiu aukautojams 
ir LMP.

P. Dargio kalba
Pristatoma p. Dargis kalbėti. 

P. Dargis pirmiausiai pradėjo 
nuo Lietuvoj; ųjspriklausoųiy- 
bėa (jcklaraęijos, lyg įžąpgą 
savo kalbai , padarydamas. 
Pirm 14 metų Lietuvos Taryba 
susĮRipkųsj, Viliuje, pąsKelbę 
Lietuvoj nepipŲpUfiomybę, re- 
miąptis tautų apsispreųdinio 
teise. Ji paskelbė visam pasau
liui, kad atstato nepriklauso
mą demokratinę Lietuvą su 
sostine Vilniuje. Pasak kalbė
tojo: mes apvaikščiojame
šiandien čionai susirinkę 14 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves, ir turim pri
siminti, kad Lietuva da netu
ri nė sostinės Vilniaus, nei de
mokratijos, nei žmonių, rink
tos valdžios. Lietuvos sostinę 
Vilnių atplėšė nuo Lietuvos 
plėšikiški lenkų legijonai, o 
Lietuvos demokratiją atėmė

DI.

HSI

Stąndąrd.. Oįl kompanijos nuosavybė Shanghai apylinkėj.

Penktadienis, vas. 26, 1932^
<1 ................... . Iiįi ..................... . .... ii.. i....... -iu...... . ......   »i<»

EIKITE Į
“MIDWEST STORES”

KAINOS YRA ŽEMESNES
-KOKYBE YRA GERESNE

Ispardąyimae Pėtnyčloj ir Sųbątoj, VĄSARĮ0 2G Ir

(’AMPBELL’S Pork and Beans kenas5c
Klausimai tuz. 19cŠVIEŽ.I 

PUIKIAUSI 
pakinktiniai

MILTAI IV 67c
21 svaro 4 j"

kartonai, | 3 CTAUKAI
KORNAI

Svvift’s 
“Silverleaf’

“SWEET 
WILLIAM” .... ..................

KAVA “Midwest” De Luxe
No, 1 kerus

1 ksr 33c

Reikia pasakyti, kad Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
Radio programas tikrai buvo 
gražus ir visi Radio klausyto
jai gėrėjosi. •

Nepriklausomybės ap- 
vaikščiojtmas

Vakare buvo suruošta LMD. 
svetainėje muzikaliu progra
mas ir prakalbos. Muzikalia
me programe dalyvavo šv. 
Jurgio Tautiškos parapijos 
Choras, Jono Vainausko orkes
tras, dainininkė Bladzia Pau- 
lekaitė ir dar pora mergaičių 
deklamavo, bet jų pavardžių 
aš nenugirdau. Kalbėtojai bu
vo vietiniai: P. Pivariunas, 
šv. Jurgio Tautiškos parapijos 
klebonas kun. Z: Vipartas ir 
Povilas Dargis. Publikos susi
rinko pilnutėlė LMD svetainė* 
kaip kaltę prikalta. Daug 
žmonių .turėjo stovėti ba. liS&u- 
vo kur atsisėsti. Visiems, kiek 
pasivėlavusiems reikėjo sto
vėti.

Šią Lietuvos nepriklausomy
bės šventę rengė Pittsburgho 
lietuvių draugijos, vadovau
jant SLA. 3-čiam apskričiui. 
Apvaikščiojimo rengimo komi
sija susidėjo iš J. Virbicko, P. 
Pivariuno, J. Ruko, P. Dargio 
ir S. Bakano. Vakaro vedėjas 
laivo J. Virbickas.
Vakaro programas buvo pra

dėtas su Lietuvos himnu, va
dovaujant Šv. Jurgio Tautiš
kos parapijos chorui. Paskui 
Jono Vainausko orkestras su
sidedantis iš 6 muzikantų, gra
žiai sugrojo keletą kavalkų. 
Publikai labai patiko. Dvi 
mergaitės deklamavo, o po de
klamacijų buvo perstatytas P. 
Pivariunas kalbėti. Pivariu- 
nui pabaigus kalbėti, p-lė Bla- 
džia Paniekiate sudainavo po
rą dainelių; akompanavo p. 
Stoškumis. Publikai labai pa
tiko.

Perstatoma kun. Z. Vipartas 
kalbėti. Pristatydamas kun. 
Vipartą, vakaro vedėjas p. 
Virbickas spareiškia, kad kun.

iš Lietuvos žmonių, nuvergda
mi žmonių rinktą valdžią ii’ 
išvaikydami Lietuvos žmonių 
rinktą Seimą savi smurtinin
kai su ginklais atėję nakties 
laiku, ir tuo moųicntu, kada 
visa lietuvių tauta rengėsi prie 
šventės pagerbti Lietuvos Res
publikos Prezidentą Dr. Gri
nių, kaipo seną aušrininką ir 
kovotoją už Lietuvos laisvę. 
Tai buvo Dr. Griniaus gimimo 
diena.

Suminėjus Dr. Griniaus var
dą, publika karštai plojo ir 
reiškė jam didžiausių simpati-, 
jų-

Toliau P. Dargis, kalbėda
mas apie Lietuvos nepriklau
somybės šventę, pareiškė: 
šiandien mes čionai susirin
kę apvaikščiojame Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Ir 
visur, kitur kur tik lietuvių 
rdndasi, visi prisimena Lietu
vos nepriklausomybės šventę 
kaipo pasiliuosavimą nuo sve
timo jupgo, nuo svetimos ver
gijos. Lietuvoje Smetona ir vi
si smurtininkai, kurie yra pa
mynę po kojų Lietuvos žmo
nių teises, irgi švenčia Lietu
vos nepriklausomybes šventę 
prie šampano, kada pilni Lie
tuvos kalėjimai ir koncentra
cijos stovyklos Lietuvos poli
tinių kalinių ir daugu
moje tie Lietuvos po
litiniai kaliniai yra ko
voję už Lietuvos nepriklauso
mybę ir per metų metus ^ra 
dirbę ir kovoję prieš žiaurųjį 
Rusijos carizmą už Lietuvos 
laisvę. Tie Lietuvos laisvės ko
votojai yra pūdomi kalėjimuo
se, o kiti vargsta išvyti į už
sienius emigracijoj.
J. Virbickai bando sustabdyti 

kalbėtoją
Jausmingos ir nuosakios P. 

Dargio kalbos publika klauso
si su didžiausįu žingeidumu. 
Ir nors p. Dargis šiame susi
rinkime yra treęias kalbėtojas, 
bet, rodos, kad publikai nenu
sibos Dargio kalba, nors jis

tojui pėduosiąs “pplitiškai” 
kalbėti bei įžeidipeti Lietuvos 
valdžią, ir Spietoną. Publika 
dar( dąųgigii pasipiktino tokiu 
]). Virbicko spjętonišku ęlge- 
siu. Pasigirdo <laiig balsų iš 
publikų,s, kad Virbickas eitų į 
savo vietą atsisėsti ir leistų 
kalbėtojui kalbėli. Pasigirdo 
net balsai: “šalin, smelonlai- 
ži, fašiste! Leisk kalbėtojui 
kalbėti. Šalin, fašiste!”

‘•J

Publiką prieš Virbicką
Virbickas, matydamas, kad 

visa publika yra su kalbėto
jam, bandė grasinti, jog jis už
darysiąs vakarą. Bet publika 
nenusigando nė grasinimų. 
Tada jis nuėjo ir atsisėdo.. 
Kalbėtojas tęsė toliau savo 
kalbą. Publika jį pasveikino 
griausmingu delnų plojimu. 
Kalbėtojas, tęsdamas savo 
kalbą, da karščiau kritikavo 
Lietuvos smurtininkus ir jų

"T ............... .... .....
tai jis nagrinėjo SLA. reika
lus. Todėl jam jokio reikalo 
ncbuVo kritikųpli, ne Smetoną, 
nė Lietuvos; valdžią. Dargis gi 
kalbėjo apie Lietuvos nepri
klausomybę, apie dabartinę 
Lietuvą, todėl ir pajietė Sme
toną ir Lietuvos valdžią. Bet 
p. Virbickas nemoka tų dvie
jų paprastų dalykų atskirti ir 
norėtų, kad visi socialistai 
taip kalbėtų, kaip Bagoc 
nežiūrint to, kur jie kalba 
kokiais reikimais kalba.

Skandalas už kulisų

publika, 'dalyvavusi šiame

ir

Lietuvos' nepriklausomybės 
14 metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojinie. To nemalonaus įvy
kio didžiausias kaltininkas 
yra p. Virbickas; Dėl to nebus 
dviejų nuomonių tarp dalyva
vusios publikos. Ponas Vir
bickas buvo vakaro tvarkos 
vedėjas. Bet vietoj daboti tvar 
ką, jis pats tvarką griovė ir 
pikino publiką. Pats p. Vir
bickas be jokio įgaliavimo lei
do sau paimli Smetonos či- 
nauninko teisę spręsti kas lei
stina kalbėti, o kas ne, daei-

Vipartas sirgo ir jis nežinąs, ir kelias valandas kalbėtų.
ar kun. Vipartas galėsiąs kal
bėti, ar ne. Kun. Vipartas, užė
jęs ant pagrindų, pasisako, 
kad jisai iš po ligos da nesi
jaučiąs gerai ir daug nekalbė
siąs. Jis pratarė tik keletą 
žodžių ir tpo savo kalbos da 
padainavo dainą apie kleboną.

Po kun. Viparto kalbos ir 
vėl pristatomas Vainausko or
kestrus. Vakaro vędėjaą p. 
Virbickas perstato S. Bakaną,
A. Mieliauskiutę, B, Lupęiką,
B. Meilutę, V. Gutauską, B. 
Sabaliauskytę, A. Janulevičią

Tuo momentu, kada publika 
klausosi p, Dargio kalbos su 
didžiausiu įtęųjpųnu, vakaro 
Vedėjas p. Juozas Virbickais 
prieina prie kalbetojaus ir pa
reiškia jam, kad( jis neįeisiąs 
kalbėtojui išeiti iš “temos” ir 
kalbėti apie Lietuvos reikajųs 
ir užgauti Smetoną. Girdi, 
miu^rs nereikia kištis į Liet,Ur 
vos reįkaĮus, — tegul jie teu 
sau žinosi. Paėmęs kalbėtoją 
iiį rankios* jis pradėjo traukti 
jį nuo' pagrindų. Kalbėtojas 
prašo p. Virbicką atsitraukti ir
leisti jam išreikšti savo mal
tis. Publika, pamačiusi, kįĄ 
Virbickas truįdo kalbėtojų^ 
pakelė protestą prieš Virbicku. 
Virbicke arogantiškai publir

ir M. Poškcvičiutę, rinkti au
kų padengimui lėšų ir prašo, 
kad paaukautų, kiek kas išga
li. Mat, šio vakaro rengimas 
ir Radio valanda padalė išr 
kašči 
Šiam* 
įžangos imama, tai. susirinkus 
publika aukomis padengė le-lsandarietis, o dabar virtęs są-. 
šas,o LM£k davė "veltui sve-'dalis tas,. k jis tokiam kulbe-*

K ’ . * F- * • » » *-> X £ »

iu. Aukų surinkta $35.47. kai pradeda, ne iš šio iš to, 
c vakare nebuvo jokios pasakoti kalbėtojo biogi’afiją:

esą kalbėtojas kitą syk buvęs

“CARNATION” MILKAS 3 S“
pok. 12c

CHILI CON CARNĘ. “Midwest” 2 'Z. 19c 
2p> .ui 13c ' II '

LAŠINIAI ” 14 sv.

POPPING CORN BUSTER” 

TUNĄ ŽUVIS . WBh;7SMėLRink'"'i y. 15c
SHRIMP Rinktiniai

SARDINES ... . ...
PEANUTS “Frenco” Sūrus

No. 1 augšti kepai ..

Importuotos Norvegijos
“Airship” 14

2 ui25C
2& 19c

„z: i Oc
Visų O IJPJf*

V spalvų blėk. w V

sa publika atidžiai klausėsi, 
tik tūla moteris galprijoj pra
dėjo rėkti panašiu būdu, kaili 
ir Virbickas. Bet maršalkai p.'. ’. T i, I 1' ■’Ražiukui priėjus ir pagrasi
nus pašalinti iš svetainės, mo
terėlė nusiramino. Moteriai 
nusiraminus, Virbickas kiek 
atgavęs kvapą, ir vėl pradėjo 
burnoti ir trukdyti kalbėtojui, 
šį kartą visa publika baisiai 
pasipiktino Virbicko akyplė- 
šišku ir nachališku elgesiu ir 
net pasikartojo Chicagos SLA. 
Seimo “ovacijos.” Virbickas 
ir vėl buvo priverstas atsisės
ti ir duoti kalbėtojui užbaigti 
savo kalbą.*

Kalbėtojas P. Dargis, baig
damas savo kalbą, primine, 
kad Smetonos valdžia kiša į 
kalėjimus visus, kas tik ne
pritaria smurtui. Net Dr. (šliu
pas turįs eiti į kalėjimą uįž sa-

kuris orgąųizavo SLA., orga
nizavo^ Sandarą, švietė Ameri
kos lietuvius, kartu ir Virbic
ką. Tik gaila, kad ne visi ap
sišvietę. Baigė žodžiais: “Lai 
gyvuoja laisva demokratinė 
Lietuva! Lai gyvuoja žmonių 
rinkta valdžią!”

i t ■.

Virbickui neduodama kalbėti
Kalbėtojui užbaigus savo 

kalbą, visa publiką karštai 
plojo ir sveikino jį. Kalbėtojas 
buyo, priverstas aųt^ą karti^ 
ant pagrindų pasirodyti ir vėl 
griausmingas plojimas. Kai

tai vakaro vedėjas p. Virbic- 
ikas ir vėl pradėjo aiškinti, 
kad nors Bagočius esąs socia
listas, bet kai praeitą vasarą 
kalbėjęs Pittsburghe, tai jis 
nieko nesakęs nė prieš Smęlo- 

Lįętu^vos yąjdžią. 
o, girdi, šis kalbėtojas išnie
kinęs Smetoną ir Lietuvos 
valdžią. Vęl kilo didžiausias 
triukšmas publikoj; prieš Vir
bicką, kuris priverstas buvo 
pasišalinti -nuo scenos.

Nevykus
Duliar aš noriu tarti vieną 

kitą žodį apie Virbicko paly- 
<ginimiį Bagočiaus ir Dargio 
kalbų? Kai BągdoiuS praeitą 
vasarą kalbėjo Pittsburghe*

Tai da ne viekas apie skaiv damas net iki tokio nachdliš- 
kumo, jog ėmė stabdyti kalbė
toją, kada publika klausėsi su 
didžiausiu žingeidumu ir pa
vyzdingiausiai užsilaikė. Tai 
reiškia, kad visa publika suli
ko su kalbetojaus mintimis ir 
išvadžiojimais. Tur būt, nerei
kia didesnio ir nacliališkesnio 
pasityčiojimo iš skaitlingos 
publikos. i

Jei p. Virbicką^, kaipo va
karo vedėjas, nesutiko su kal- 
bėlojaųs p. Dargio mintimis ir 
jam taip gaila buvo Smetonos, 
tai bent jau galėjo būti nors 

; tiek džentclmonas, kad palau
kti, kol kalbėtojas pabaigs sa
vo kalbą, o tada jau pareikšti,

dalą šioje Lietuvos nepri
klausomybės. šventėj. Kai Vir
bickas ii; Dargis. apleido sceną 
ir šv. Jurgio Tautiškos parapi
jos choras pradėjo rinktis ant 
pagrindų, kad padainuoti kė
lė tą dainų ir užbaigti vakarą 
su Lietuvos himnu, išbėgo 
Dargio moteris Aiš už scenos 
kambario visa persigandusi ir 
išbalusi, ir prašo musų, kad 
skubėtumėm ateiti gelbėti jos 
vyrą, nes Virbickas norįs jį 
mušti. Mum?, kęhęms vyrams, 
htejus į tą kambarį, Dargis 
pareiškė, kad Virbickas buvo 
pasikesjnęs mušti jį, ir jei ne 
jo moteris, tai kažin kas butų 
buvę. Mes pasiėmėm Dargį ir 
nusivedem į svetainę, kad iš
vengus muštynių. Tuo laiku 
choras, pritariant visai susto
jusiai publikai, sudainavo Lie
tuvos himną, ir vakaras pasi
baigė.

Tah mat, kaip mes pitts- 
burghiečiai apvaikščiojome 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę su triukšjnu ir net ko-

Žinonia, 
lietu-

ne su muštynėmis.
tai nedaro Pittsburgho 
viams jokios garbės.

Kas kaltas?
mine-

lietuviams garbės nędarantį 
įvykį, stengiausi būti bešališ
kas, — aprašiau visą įvykį 

‘taip, kaip i J tikrųjų buvo, 
'Mano aprašymo teisingumą, 
tųr būt, ^ąlės paliudyti visa

kalba, ir padaryti savas pa
stabas. Bet Virbickas pavarto
jo smurtą prieš kalbėtoją ir 
prieš skaitlingą’1 publiką, su- 
k/jldtunas tuo didžiausį triuk
šmą. O kad Virbickas su sa
vo, sekėjais rengėsi iš kalno 
prie panašaus smurto, tai yra 
neužginčijamas faktas. Vasa
rio. 16 d. Reųginio Komisijos 
ausi rinkime, kada buvo galuti
nai aptariania kalbėtojai ir ką 
kalbėtojai' kalbės, tai P. Dar
gis pasakė, jog jis kalbėsiąs 
apie dabartinę Lietuvą h’ kri
tikuosiąs Ęįetuvos smurtinin
kus. Tada Virbickas pasakė, 
kad jei busią kas negerai, tai 

’galės kas atsiliepti iš publikos.
‘—S. Bakanas.

Garsinkites “N-nose:
i . < /: „..z 1 ......... -

Specialiai Bargenai
Šiandien’ir Rytoj, (Pelnyčioj ir Subatoj)

vięžM žuvies
, PORE RDAS
v rami

... 8*/2c 

... 6&e. 
... 4%c
... 8'/2c
...

>.. 2'/2c
. 17'/2€,
...' 7'/2c

5 sv. baksas 35c

„ __3_.v._.._4’TAUiKAI
RŪKYTI ŠOLDERIUKAI / 

...........
šviem sprando Kauliukai
HALIBUT STEAK (iuvis) .
ŠVIEŽIA
Supiaustyti lašiniukai,.

Federal Meat Markei
■ *« .fjl ■f i

Si ,7. W Uąląte4 St

“SHINOLA” Shoe Polish
“BLUE Al 

RIBBON” setas I C

ioč
MALT ESTRACT
GINGER SNAPS “Paul Schuke”

4 ož 15c
BANANUS Didelės, Prinokusios 9,v. 17c
GRAPEFRUIT

OBUOLIAI Kepimui ar valgymui 5JV. 19c
LĖMONAI “Sunkist” az

A T Kcnas “Sunbrite” CJeanscr su dideliu pakeliu 
JU/JĮ KAI *‘QUICK ARROW,t Soap Fląkes .......  -........*

FOR LESS”‘‘BUY AT THE

19c 
_19ę

MIDWESTmSTDRES
fOr VAUItsI NEIGHHUHHOOlt STORES277 INDEPENliENT

Naujienų
Velykinė Ekskursija Lietuvon

Didžiuoju laivu “Europą”

Kovo 17 d,. 1932
Per 6 dienas į Klaipėdą per Bremeną.

\ . f ' ' 5 ■■ * ‘

štai Ekskursijai vadovaus Nąųjieųų šJabp žiųomas
tarpe lietuvių žurnalistas JUOZAS PRONCKUS.

Del sutvarkyinp dokumentų, uįsispkyųiO. vjplų aig jąjvą 
ir kitu smulkmenų kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
GARSINKITES “NAUJIENOSE”



10c sv

SVARAS
Tikras Amerikietis

llcsv
CREAM CHEESE 15c sv

LAMB
CHOPS

15c sv B-B KAVĄ 3 sv. 45c

<ua»

4OYEARS

B AKI N C 
POWDER

BŪT
WHAT

MUTTON 
SHOULDER

RŪKYTI
PICNIC 

KUMPIAI

CHUCK 
roast; 

Rinktinis

Septynių Dienų Dykai 
Bandymas Jūsų Namuose

į

LIESUS 
PORK 

Trimmings
3 Svarai

ŠVIEŽIAS
HAMBURGER

3 Svarai

LAMB 
SHOULDER 

ROAST

jų prieaglis pasididina 2,000 kas 
metai.

PORK LOIN 
ROAST

Visas ar puse

Visi Nauji,
Pilnai 

Garantuoti

Penktadienis, t,vas. 26, 1932

KŪDIKIS NEINA SVARU 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ .

BŪT THE CAR 
AHEAD \NAS

BEMIND

RŪKYTI BLADES 9c sv

Pastebėkite puikią teš 
tą , . . kaip piragai 

laikosi švieži.

ir butų 
(birbus 

darbininkams, 
isa.i

1800 m. šalies rubežiai buvo 
pastumti toli i vakarus. Rytinės

ima nuo kitų, Ras jam 
Todėl šiandien turime 

indijon iškas

RŪKYTI BUTTS 17c sv

dikj ar vaiką kuosmagiausj. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant 'pakelio.

RED BEANS - 3 ken. 17c

GERB. Naujiepų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Darbo Apsauga 
Lietuvoje .

dalies indi jonai buvo apgalėti 
nors dar per dabg metų vis pa 
sirodė kovos ir užpuolimai Va 
karuose.

Amerikoj metams 
V/ž dol.; Lietuvoj metams —

1 dol., ketvirčiui — 1/2 dol.

Kūdikiai negali eiti svaru
mon, v jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų • nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa-

Suv. Valstijose šiandien yra 
net apie 14 milijonų žmonių, 
kurie gimė svetur. Tiems, kurie 
jau čionais išgyvenę ilgą laiką, 
naujai atvykę yra “ateiviai” 
(foreigners), ir kartais jie pra
vardžiuojami grinoriais bei ki
tais negražiai skambančiais var
dais. Kuomet naujai-atvykęs 
apsipažysta su gyvenimu čio
nais, jis tampa “amerikiečiu” ir 
jau skaito tuos, kurie vėliau 
atvyksta, grinoriais. Bet Ameri
koje turime vjena grupę žmo
nių, kurie ištikro yra kitoki ir 
visus kitus gali vadinti atei
viais.' Kalbame apie Amerikos 
Indijoną.

Pereitais metais buvo net ke
lios knygos išleistos apie'Indi
jon us, ir šalies bei Kongreso 
domė tapo atkreipta į šios tau
tos oficiališkus globėtinius. Vėl 
šį mėnesį galėsime skaityti nau
ją knygą “Massacre", kur ap
rašoma kokiais budais Suv. Vai. 
Indijonų Biuras praeityje ir da
bar valdo šiuos apgalėtus žmo
nes. Gerai, kad pati valdžia su
prato ir dabar rimtai svarsto ši
tą klausimą, ir pastangos yra 
dedamos pagerinti indijonų pa-

1 priverstinai juos 
nekreipiant domės į 

j indijoną 
laukinį vaiką, ir todėl 

kad indi jonus 
užinteresuos. Jam

PORK LIVER.... 3 sv. 16

NOV LME 
AGMN

einant asmeninio sam- 
taisyklėmis (Rusų įsi.

X I. I d. 2201 — 2247

Mes Kasdie Pardavinėjame Kokybės Mėsas už 
ŽEMESNES KAINAS.

šis naujas biuras bandė ci
vilizuoti indi jonus ir juos ap
gyvendino tam tikrose valdiš
kose vietose. Per šimtą metų 
nuo įsteigimo Indijonų Biuro 
buvo daromi įvairiausi apšvie- 
tos bandymai, bet nebuvo gali
ma pritaikinti indijoną prie Ą- 
merikos gyvenimo.

šiandien Suv. Valstijose yra 
apie 350,000 indijonų. Dauguma 
tų indijonų gyvena viešose že
mė^, kurios paskirta tik indi
jonų gyvenimui., Tos ^vietos .yra 
vadinamos “rezervacijomis”. Re
zervacijų yra net 2d0. dvidešimt 
šešiose valstijose. Šioje šalyje 
turime net 193 šeimynas 
(“tribes”), kurios vartoja 48 
kalbas. Daugiausia . indijonų 
randasi piet-vakarinėse valsti
jose. žmonės tiki, kad indijo- 
nai povaliai nyksta. Tikrumoj

“Švenčių ir poilsio įstaty
mas” (Vyr. Žiu. Nr. 328) nu
stato švenčių ir poilsio dienas, 
kurios privalomos netik visų 
sričių darbininkams, bet ir 
darbdaviams, o taip pat regu
liuoja šiomis dienomis įvaie 
rius susirinkimus, pasilinks
minimus ir kitas pramogas.

šais metais paskelbtas “nak
ties darbo kepyklose įstaty
mas” (Vyr. žin. Nr. 366), ei
nant kuriuo nakties darbas 
kepyklose nuo 21 vai. iki 4 v. 
draudžiamas.

Nuken tėjusiems nelaimin
gais atsitikimais pramonės į- 
monėse atlyginimą nustato 
1903 m. birželio m. 2 d. įsta* 
tymas, šiais atsitikimais nu-

1 3 2 S. Pearborn St.
SUKATOS VAKARAIS iki t):3O VAI.

Ashland—4834 South Anhland Avė. 
South Stato—8400 South State St. 
Eijghnvood—802 W. OSli'd St. 
South ChlenRo—2950 E. 02nd St.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 27 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyi, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakre. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravvford 5573

Geliamiems Sąnariams
Tik Ištrinkite geliamus sąna
rius su Šiuo patikėtinu senu 

linimentu
PAIN-EXPELLER

SPARERIBS..... 3 sv. 22c

paruoštas naujas
darbininku samdos

kurį Ministerių
priėmė pirmuoju

Darbo apsaugos priežiūrą 
vykdo darbo i inspekcija. Ei
nant “darbo inspekcijos įsta
tymu” (Vyr. Žin. 179 Nr.) vi
sose darbo srityse* — pramo
nėje, žemės ūkyje, prekyboje, 
amatuose ir tt. —• darbo in
spekcija i pavesta augot i piA 
samdytų darbui žmonių svei
katą ir gyvybę. Pildydami pa
vestas jiems pareigias, darbo 
inspektoriai 1) stenįgiasi kad 
butų vykdomi darbo srityje Iš
statymai ir taisyklės. 2) sten
giasi įspėti kylančius tarp 
darbdavių ir darbiur.nkų gin
čus ir konfliktus ir juos lik
viduoti, 3) prižiūrėti, kad į- 
monių patalpos atitiktų higie
nos ir sanitarijos reikalavi
mams, kad butų aptvertos pa
vojingos mašinų daly^ 
duodami, kenksmingus 
dirbantiems 
tam tikri prįctaisai: odos dra
bužiai, akiniai ir tt., 4) nusi
kaltusius traukia atsakomy
bėn.
, Darbininkų samdymą, san
tykius su darbdaviais, darbo 
dienos ilgumą ir tt. reguliuoja 
sekantieji įstatymai: 1. “Pra
monės Įstatai” (Rusų Įst. Rink. 
XI. L II d.) reguliuoja darbi
ninkų samdymą pramonėje. 
1921 m. šis įstatymas buvo pa
pildytas “Pramonės įstatų pa
pildymu” (Vyr. žin. N r? 61), 
kuris nustato atleistiems iš 
darbo darbininkams, jei atlei
dimas įvyko be darbininko 
kaltės, tam tikrą kompensaci
ją. Kompensacijos dydis pri
klauso nuo darbininkų ištar
nautų metų skaičiaus ir uždar
bio didumo. Kadaųgi “Pramo
nės Įstatų” nuostatai daugu
moje pasenę ir neatitinka lai
ko dvasiai, 
“Pramones 
įstatymas,” 
Kabinetas 
skaitymu. Čia numatomas dar 
hininkams apmokamos alpsto

(viršuj) , F e d e r a 1 
Triumph elektrikinis 
skalbėjas. Išimti n a s 
naujas įbudavotas van
dens šildimo prietaisas 
palaiko vandenį karš
tu Visur pasukinėja- 
mas gręžęjas sii ball- 
oon rolėmis. Taipgi 
turi prijungiamą prie
taisą. Buvo $ 129.50

Skaitlius indijonų Suv. Vals
tijų teritorijoj įvairiai rokuoja- 
mas. Nekurie sako, kad1 jų buvo 
apie 800,000, kuomet Kolumbas 
atrado Naują Pasaulį. 1789 m. 
tik 80,850 indijonų bnvo šioje 
šalyje. Balto žmogaus civilizaci
ja grūmoja visiškai išnaikinti 
tikrą amerikietį. 1824 ni. nau
jas biuras, Indijonų Biuras, bu
vo* įsteigtas prižiurti šios ša
lies indijonus. Tokiu budu indi- 
jonai tapo federalės valdžios 
globotiniai.

Rolland SVIESTO
ROLĖS ......... 25c sv

(žemiau) F c d c 1 c o 
Special elektri kinis 
s k a Ibėjas. Apskrita, 
parceliuota plovykla su 
plačiu viršum. Parėp
tas mechanizmas su 
sunkiam darbui moto- 

j fu. Pasukamas gręžė
jas su didelėmis ball- 
oon rolėmis. Buvo 
$109.50

“Žemės ūkio darbininkų 
samdos įstatymas” (Vyr. žin. 
306 Nr.) tvarko žemės ūkio 
darbininkų samdymą ir jų 
santykius su darbdaviais.

Kitų sričių darbininkai sam
domi, 
dymo 
Rink, 
str.).

Darbo dienos ilgumą nusta
to “darbo dienos ilgumo įsta
tymas” (Vyr. Žin. Nr. 17) ir 
Jo pakeitimai (Vyr. Žin. Nr. 
212 ir 353). Einant šiais įsta
tymais visiems fabrikams ir 
dirbtuvėms, kurie naudojasi 
samdomuoju darbu, privaloma 
8 valandų darbo diena.

3 Dideli Skalbėjai
i S/ • V , ' . ■ ' • .’ ' ' - ■ ‘

viena kaina-jūsų pasirinkimui

Dir "bezprizornyje” puslaukiniai berniokai didžiajame rusų kalbančiame 
veiksle "Kelias į Gyvenimą", kuris dabar yra rodomas Punch B Judy teatre, 
B u ęcn'gatvėj, arti Mięhigan Avė. ' >

OH GEE — 
l’LL GET IT 
F ROM THE 

BOS 5

ŠVIEŽI KIAUŠI
NIAI ........... 15c tuz

supras balto žmogus pritrau
kimą prie visokio turto. Indijo- 
nns'duoda savo šeimynos nariui 
viską 'tas narys reikalauja, bet 
jis irgi 
patinka 
garsų sakinį 
davėjas”.'

Indijonas yra priverstas mo
kintis, siunčiamas mokyklon. 
Bet jų gyvenimo vietose vis 
dar egzistuoja senoviškas gy
venimas, su visais senoviškais 
pripratimais. Vailųii, kurie pi‘a- 
leidžia kelis, metus besimokin
dami mokyklose, užbaigę mo
kyklą sugrįžta atgal‘namo ir 
tonais, .riežiurint savo išsilavi
nimo, vis gano avis ir gyvena 
paprastu indijono gyvenimu.

Šiandien tapo patirta, kad 
indijonai labiau interesuojasi 
mechaniškais užsiėmimais, ne
gu agrikultūra. ' Gabus1 rankų 
darbuose indijonai dabar lavi
nami mechaniškuose užsiėmi
muose. Tas jiems daug geriau 
patinka, šiandien mokyklų vai
kai ’ bandoma lavinti kokiame 
nors amate. ' , ‘ \

Indijonas vistiek ras sau vie
tą musų gyvenime ir tikima, 
kad jo natūraliai gabumai ne
išnyks. [FLIS]

TOLIMAS TAUTIETI!
Naujiems Metams prasidedant neužimirš sau užsisakyti 
ir savo giminėms bei draugams, Lietuvoje užprenume
ruoti plačiai žinomą Lietuvoje laisvos minties mėnesinį 
mokslo, visuomenės ir literatūros populiarų žurnalą

KULTŪRĄ
PRENUMERATOS KAINA: Amerikoj metams — 3 
dol., pusei in£lų 
pusei metų

Adresas: Lituania, Šiauliai, Aušros ai. 15. “Kultūros 
i. admin.

I W0Utt>-A^ 
BEEN D0UIN 
ON TtME.'BOSV 
BOT- BOT—

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzic 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos, 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

NAUJIENOS, Chicago, III. ' ' ' '
_ ------------------i------------- ------------------------------------- --------....... - ...................... ' . - - - - -------------------------- ■ ■ 4-------------

BUEHLERS
LAŠINIAI .. 12>/zc sv

WISSIG
Specialistas iš 

Rusijos

(2 Bx'oadway
Vark—4833 Irvine Pavjc Blvd,

“"l" T?1!-"".:!:::- -V. j.
-4231 W.Madi8on St.. _____ ____
Kost'lantl—‘11110 South Miohigan, Avenuo

Prie visų pirkinių ant i Smok? j linų yra pridedamas carryliųr cliargc

F E D E R A L KUPONAI DUODAMI

(viršuj) Fedelco
nė porcelinuota ■■
gręžėjas su balloon rolėmis. Išskalbia 60 
svarų skalbinių (sausų svorio) į Va- 
landą. Kainuoja tiktai Ic į valandą ope-* 
ruoti. Buvo $ 140.

Tclefonuokit RANdolph 1200, Local 66 dėl demonstracijos

COMMONWE ALTH EDISON

ELECTRIC SKOPS
V idurmiesty — 72 W, Adams S t

AI’IELINKią SANKROVOS ATDAROS
Broudvvay—450:
Irvlng Pa'rk— ___
Logan Sųuaro—2018 Milwaukco Avo
Mudlson-Criovlord

kentėjęs, netekęs darbingumo, 
gauna nuolatinę pensiją, ku
rios dydis, priklauso nuo jo 
uždarbio ir darbingumo nete
kimo laipsnio; jeigu nukentė
jęs miršta, tai pensija išmo
kama jo šeimai. Be to, nuken- 
tejusiems teikiamas nemoka
mai gydymas. Nukentėjusioms 
kitų sričių darbininkams atly
ginimas nustatomas einant 
bendrai civiliniais įstatymais.

Socialinio draudimo srityje 
pažymėtinas “ligoninių kūsų 
įstatymas” (Vyr. Žin. Nr. 227). 
Remiantis juo Lietuvoje įstei
gta 16 ligonių kasų, kurios ap
ima visą Lietuvos teritoriją.

šiais metais Lietuva ratifi
kavo sekančias konvencijas 
(Vyr. Žin. Nr. 359):

1. Konvencija dėl moterų 
nakti.es darbo.

2. Konvencija dėl vaikų nak
ties darbo. :

3. Konvencija nustatyti as
tuonių valandų darbo dienai.
• 1. Konvencija dėl savaitinio 
poilsio pramonės ir prekybos 
įmonėse.

5. Konvencija dėl draudimo 
ligoje pramonės, prekybos ir 
namu ruošos darbininku. .

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Indijonų Biuras randesi po 
priežiūra Vidaus Departrhento. 
Sunkus yra darbas pritaikinti 
indijonus prie mūsų moderniš
ko gyvenimo.
Kuomet biuras buvo įsteigtas, 
tai bandyt: 
civilizuoti, 
jų praeitį. Visi žiuri 
kaipo 
buvo manoma 
agrikultūra 
duota žemės ir manyta, kad jis 
elgsis, kaip baltas žmogus, ag
rikultūriškoj apylinkėj, Bet in
dijonas, prie visai kitokio gyve
nimo pripratęs, niekuomet ne-

Skilvio Gyduolė.
Del Sunkių Laikų

“Chicago, lapkr. 12. Aš čsu našlė 
ir turiu sunkiai dirbti savo pragyveni
mui. Sunkus darbas susilpnino mano 
skilvį,/ taip kad aš negalėjau valgyti, 
mano kūnas pasidarė silpnas, as nebe
galėjau dirbti. Šioj nelaimėj aš pa
bandžiau

TRINERIO 
KARTŲJĮ VYNĄ

ir jis tikrai sutvarkė mano skilvį ir da
bar aš jį vartoju per tris metus ir b 
jo nebūčiau. Jūsų, Mrs. Rose Pcroiu 
ka”. Jus taipgi pabandykite jį! Jis 
pašaliną nuodus, kurie susidaro jūsų .kū
ne, pdtiiko jūsų vidurius veiklius ir 
švarius ir sugrąžina jūsų energiją. Dau
gelis daktarų jį rekomenduoja. Pas 
visus aptiekininkus, mažos ar didelės 
bonkos. Jęigu negaunate savo apielin- 
kėje, rašykite Jos. Triner Co., 1333 S.
Ashland Avė., Chicago, III.

BUEHLER BROTHERS, Ine.
1400 West 46th Street Tej. yards 1445

Tiktai Trys Blokai į Rytus nuo Ashland Avė., ant 46tos Gatvės

PETNYČIOJ IR SUBATOJ SPECIALIAI
VASARIO 26 IR 27

DOUBLE 
ACTING

H.DS.U SĖD 
MMĖ'Nt

SIRLOIN ROAST 16c sv

VIRIMUI Jautiena 8c sv.
Str-nd'ng RIR 

ROAST .. ... 15c sv.
ROUND or SVVISS

1 ROAST ..... . 16c sv.’
ROLL STEAK .... > 15c sv.
PORK CHOPS 

iš vidurio __ 14c sv.
PORK BUTTS .. . 10c sv.
PORK STEAK ..... .. 9c sv.
LINK Sausage .... 10c sv.
MUTTON Chops ... 10c sv.
LEG of Mutton 12%c sv.
V E AL BREAST ..... 8c sv.
POL1SH Sausage 12c sv.
RING Bologna .. 10c sv.

nakti.es
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l Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NUOSTABUS GYVENIMO VAIZDAS

.Manome, kad dauguma musų skaitytoji} perskaitė 
vakar tilpusi “Naujienose” p. F. Mikolainio straipsnį: 

r “Kaip aš pradėjau farmeriauti be pinigų”. Mums pri
simena kitas visai panašia temd parašytas p. šarkos 
(iš Eagle River, Wis.) straipsnis, irgi tilpęs “Naujie
nose”, rodos, pernai metais.

Toki tikro gyvenimo įvykių aprašymai yra vertes
ni, negu gražiausi fantazijos kuriniai. Teisingai paste
bėjo p. Mikolainis, kad iš jų gali daug pasimokinti ir 
pasisemti įkvėpimo jaunuoliai, kurie svarsto, kaip pra
dėti gyvenimą.

[Xcme-P. W A. Photo]

Shanghai. — Kiniečių kareivių padarytos barikados.

dar
So- 
netPASIKĖSINIMAS ANT ŽMONIŲ KIŠENIŲ

* * » •

, Kongrese svarstoma, kaip^ padidinti federalinės val
džios pajamas,z kad ižde nebūtų deficito. Tarpe įvairių 
sumanymų yra vienas, kurį dažnai mini spauda, tai — 
pardavimo mokesniai ant pagamintų prekių. Tuos mo
kesnius mokėtų kiekvienas žmogus, pirkdamas bet ku
rią prekę; jie butų pridėti prie prekės (tavoro) kainos. 

Pardavimo mokesniai (sales tax) jau yra uždėti 
daugelyje valstijų ant gąsdino. Žmogus, pirkdamas ga- 
solihą, moka po 3 centus (kai kuriose valstijose dau
giau, kai kuriose mažiau) taksų su kiekvieno galono 
kaina. Tuos mokesčius paima gasolino pardavėjas, bet 
jisai jų nepasilaiko sau; jisai turi juos sumokėti val
džiai, ir kad valdžia žinotų, kiek taksų jai priklausoj |tai Jr 
kiekviena gasolino stotis tūri reguliariai duoti 
tas valdžiai. 1

Taigi panašus mokesniai siūloma Uždėti ir 
prekėms. Aišku, ką tie mokesniai reiškia. Jie 
didelę naštą žmonėms. Su gasolinu dąr kaip dedama. I šiandie stovinti arti “revoliuci- 
Automobilis daugumoje atsitikimų yra prabangoš 1110 krizio” ir kad_darbo* Prasės 
(luxury) daiktas. Kas gali važinėti automobiliu, iš to po iKomPartljos vėliava rtiosia- 
galima reikalauti, kad jisai prisidėtų prie kelių taiby- nuvertimo-. Ne rev<)liucinis kri- 
mo ir užlaikymo. Kitas dalykas, jeigu toki pardavimo zis Vokietijai grąsina, bet fa- 
mokesčiai butų uždėti ant paprastų prekių —- ąrbatos, šistiska diktatūra, ir šitą fąšiz- 
kavos, cukraus, rūbų, batų i^fkitų daiktų, be kuriu ne- mo pavojų didina kęmunisLū? 
gali apsieiti nė biedniausias smogus. Jie labai pabran- al<lai kovodami prieš tįemokrą- 
gintu gyvenimą žmonėms.? tinę respubliką ir skaldydami

Tačiau yra pavojus, kad sitas sales tax bus įves- Vokietijoje ,buvo h. tel)Cl.a tik 
tas, nes valdžios ižde yra deficitas, o tie ponai, kurie atskala-' dąi’bininįų jucl,ėjime, 
sėdi kongrese, nenori užgauti turtingųjų klasių kiše- Suvienyti darbininkus po savo 
nes. Jeigh demokratai arba republikonai balsuotų, kad vėlįąya jie negalėjo ir negales, 
mokesčiai turi būt imami nuo stambiųjų pelnų ir pali- Vadinąsi, komunistai yra ne- 
kimų, tai milionieriai neduotų jiems pinigų rinkimų sWPDin8'i fąšistiskos kontr-re- 
kampanijai. Šiemet bus prezidento ir kongreso rinki- vo-iųci<ios 
mai. Tuose rinkimuose laimės, kaip paprastai kad lai
mi, ta partija, kuri turės didžiausią kampanijos fondą. r^S^^iVIAI PĄDĄBL’ TAIKĄ 
Bet republikonų ir demokratų partijų fondus pripildo ^b^RĮKALĄIs Vilniuje 
kapitalistai .. . I Dr. Alseikos vedamas “Vii-

lodei Sitų kapitalistiškų partijų vadai ir atstovai niaus žodis” praneša, kad, pa- 
kongrese ”^engsis suversti naujų mokesčių naštą žmo- blogėjus lietuvių padėčiai Vil
noms ir kaijSgąlint mažiau paliesti turtinguosius. Ame- niaus krašte, pažangusis ėle- 
rikos žmonių masės yra bebalsės politikoje. Jos savo mentas Padarė taiką su klcri- 
reikalų nesupranta ir seka paskui tuos, kurie garsiau kalais- 1 Laikinąjį Vilniaus Lie- 
rėkauja arba daugiau pažada. Tuo gi tarpu kapitalistai ^uvių„svl*^z_° *<ul" 
?ino, ko jie nori, ir moka paimti, kas jičms reikia. Įjoji to komitet(> valdyba (pre- 

zidiumas) ' susideda iš šių as
menų: pirmininko p. Stašįo ir 
vicepirrpininku Ur. Ąlšeįįos ir 
kun. Kraujalio.

Pirmeivių “Viln. žodis” dėl 
to rašo: ■ ;

“Laikinojo komiteto prezi- 
diunąo sąstąte nėra nei griež
tų dešiniųjų, nei griežtų kai
riąją, vairuoti manpma vį- 
dūrio keliu, laikytis tautines 
krypties, kreipiant didelį dė
mesį j musų krašto liaudies 
ekonominius reikalus, komi
teto pilnumos sąstate yrą vi
sų mlisų žymesniųjų draugi
jų atstovai, tų atstovų dau
guma turi artimus rysiąs 
sodžium, sodiečių reikalai’ne
bus užmiršti.”
Užėjo bėdos (lenkų represi

jos, ekonominis krizis ir t. t.) 
tai susitarė. Dalykai

gtai kaip išrodo ‘Naujie
nų’ socializmas.”
Tai ,yra tuščias plepalas. Ko

munistų rašytojas nesupranta, 
kas yra socializmas, jeigu jisai 
mums toki dalyką primeta.

Valdžios kišimąsi i biznį 
anaiptol nėra socializmas, 
cializmu negalima vadinti
tokios padėties, kur valdžia 
bando įstatymais arba dekre
tais reguliuoti pramonę ir san
tykius tarp darbininkų ir darb
davių. Jeigu tokia padėtis bu
tų socializmas, tai socializmą 
jau turėtų Italija ir Rusija, — 
kuomet jo tenai, kaip visi pro
taują žmonės žino, nėra. Rusi
joje yra valstybinis kapitaliz
mas, o Italijoje yra mišinys 
tarpe privatinio ir valstybinio 
kapitalizmo.

Jeigu Vokietijoje valdžią pa
rimtų i savo rankas Hitleris, 

tenai butų veikiausia 
atskai I Įvesta tvaiką, panaši į Italijos 

ir dalinai į Rusijos.
Varnėnas tiesiog mulkina 

kitoms | “Laisves” skaitytojus, kada ji- 
reiškia sai pasakoja, kąd. Vokietija

gauna pašalpą iš nepriklauso
mos Lietuvos, o pirmeiviai ne
gauna, todėl pirmeiviškas ju
dėjimas skursta.' Vilniaus kraš
te turėtų organizuotis kairusis 
elementas (žinoma, be bolševi
kų) ir veikti nepriklausomai 
nuo Kaunch Tik tada lietuvių 
liaudis turės vadus, kuriais ji 
galės pasitikėti.

politinę partiją, kuri j Susivie
nijimo reikalus visai nesikiša.

Sveikatos Dalykai
Maistas ir sveikata

S.L.A. REIKALAI
Dar vienas “runija’6

Apžvalgą
OLŠAUSKAS — * VĖL “DVA

SIŠKAS TĖVAS”?

kiais patogumais. Paskui Sme
tona dovanojo jam bausmę ir 
leido išvažiuoti j užsienį. Iš už
sienio jisai sugrįžo ir ddbar, 
kaip matome, jisai jau ir “dva
siško stono” pareigas eina.

FAŠIZMAI JR KOMUNIZMAS

Koks ten V. K. Varnėnas, 
kuris, tur būt, gyvena pas Sta
liną “ant burdo”, kritikuoja 
“Laisvėje” MNaujiepų’* straips
nį apie kapitalizmo krizį Vokie
tijoje. “Naujienos” buvo pasa

liausios, kad ‘laisvas kapitaliz- 
pąsmaųgė savo

Iš Bostono mums -praneša:
Fašistuojantis sandariečių 

“veikėjas” K. .1. Paulauskas 
rengi A manifestą SLA. nariams. 
Lapelyje, kuri jisai rengiasi 
tuoj aus išleisti, jisai agituoja 
už p. St. Geguži, kuris užsi
tarnavo “nemirtiną garbę”, per 
16 metų neužleisdamas niekam 
savo vietos. ‘

Paulauskas taip pat agituoja 
už Mikalauską, Tareilą, Viniką 
ir už bostoniškį S. Mockų. Vi
sas jo manifestas yra akreip- 
tas prieš socialistus, kurie, gir
di, “žutbųtiųai pasiryžo musų 
organizaciją atiduoti j politikie
rių advokatų rąiikas.”

Keisti žmonūę- tie sandarie
čių šulai. Jie vis šmeižia ir 
šmeižia socialistus, nors pasta
rieji nestatė į kąųdięĮptųs nė 
vieno sąvo organizacijos nario, 
bet rėmė tokį “sleitą”, kurį 
nustatė visai bepartyviškąs ko
mitetas ir i kurį įėjo dauguma 
artimų Sąndaraf žmonių!

Kalbėdamas apie “politikie
rius”, Paulauskas ] 
kuoja aršiau už visus. Jisai gi
riasi, kad jisai kalbąs “dauge
lio kolonijų” veikėjų vardu. 
Bet kas tie veikėjai ir kada Jie 
jį .įgaliuvo? Tikrumoje jokių 
ten veikėjų nėra, o tik p. Pau
lauskas bando iš SLA. rinkimų 
pasidaryti biznelį. Jisai prašo, 
kad tie, kurie pritars jo min
čiai, prisidėtų prie jo agitaci
jos “nors su keliais centais”— 
reiškiu, koįektuoja pinigus, pri
sidengdamas Susivienijimo ge
rove.

Galima apie tij' žmogelį pasa
kyti dar štai kaš. Jisai tikisi 
su p. Gegužio pagelba gauti 
vietelę SLĄ. centre. Mat, visus 
sąvo centelius jįsai sukišo į 
“Sandarą”, kuomet jisai aną
met^ buyo jos “administrąto- 
rius” ir “redaktorius”, ir/ da
bar jam sunkoka verstis. Tai
gi, iš tiesų, ir jisai “runija”: 
jeigu jų “sleitas” rinkiniuose 
ląimęs, taįy’ jisai laimes.

Tapiau? Susivienijimui šito
kios rųšies elementui tai tikra 
nelaimė, Nei jįe' turi kokius

■ principus, nei jie sugeba pla-
■ čiaus pažvelgti į organizacijos

pats politi-i

“L. žinios” rašo:
“Eksprąlotas Olšauskas da

bar gyvena Laukžemy, neto
li Palangos, prie pat 'Latvijos 
sienos.

“žmones pasakoja, kad eks- 
pralotas turįs koplyčįą ir lai
kąs mišias.”

Olšauskas
meilužę, našlę Ustjanauskienę, 
ir buvo už tai 
kiųjų darbų kalėjimą. Jisai bu
vo išvilktas iš praloto rūbų, 
bet bažnyčia jo neteisė. Kalėji
me Olšauskas gyveno, kaip 
kotelyje, naudodamasis vįso-

nuteistas į sun

mas’ Vokietijoje prilipo liepto 
gąlą, nes valdžia dekretais nu
stato nuošimčius paskoloms, 
kainas prekėms ir 
nautojams 
Tavorščius 
sų žodžius 
(aiškina):

algas tar- 
bei darbininkams. 

Varnėnas tuos mu
ši taip komentuoja

Lię tuviai klerikalai

pagerės,

Vilniuje

kus reikalėlius gindąmi, jie in* 
trjguųja; prasintano ’h visokius 
baūbvjs' ir kblia j bereikalin’gus 
nesusipratimus tąrp’ę narių.

Reikėtų patarti p. ’Paulaus- 
k.ų.J, kąd jisai pastudijuotų SLA. 
konstituciją. Gal jisai tuomet 
siiprąs, kad “S.LA. veikėjui’’

Gera sveikata priklauso nuo 
to, ką mes valgome, kaip val
gome ir kuomet valgome. Yra 
gerai žinomas medikališkas fak
tas, kad žmogaus dantys iška
sa daugiau kapų, negu visi špa
tai pasaulyje. Reiškia, kad ne
tinkamas yąlgis veda prie dau
giau mirtingų ligų, negu bįje 
kita priežastis, šiuose, straips
niuose, kųrįuosę bandysime re- 
guliariškai išleisti, dėsiu pa
stangas paaiškinti, kaip mais
tas rišasi su sveikata. Taip pat 
bandysiu skaitytojams parody
ti maisto vertę.

Maistas yra kuras, reikalin
gas operuoti kūną. Valgis, ku
rį valgome, permainomas yra 
į kūno ir proto energiją. Vie
nas tuoj yp vąrtpjąmas> kąipo 
kuras, kzitas maištas stebuklin- 
gai perbudavoja nekurias kūno 
suseno j tįsias dalis.

Paprasto žmogaus kūnas rei- 
; kalauja užtektinai maisto kas
dien produkuoti apie 3,000 ca- 
lories (kalorijų) šilumos arba 
energijos dalelių. Vyrai ir mo
terys, kurie dirba ofisuose ar
ba kituose užsiėmimuose, kur 
ilgą laiką sėdi, reikalaują nuo 
2,400 iki 2,700 kalorijų į die
ną. šaltame ore kūnas daugiau 
šilumos išleidžia, nešu šiltame, 
todėl daugiau “šilumos” (maįs- 

) reikia žiemą, negu vasarą. 
Bet neturime koncentruoti 

tik ,ant šitų kalorijų, nes kū
nas reikalauja ir kitų riebumų, 
mineraliniu druskų ir vitami- ' / / nų. Ir virš visko, neturime 
kreipti domės į tuos, kurie ra
gina visokias dietas( ir kituos 

’ sveikatos išmislus, — kaip tuk
ti arba menkuti, žmogus turi 
tik vartoti paprastą sveiką pro
tą su dieta, ir nereikės nuolat 
mislyti apie. sveikatą.

(Įvairus valgis labai reikalin
gas. Valgis tyri būti balansup- 
tąš. Tas reiškią, kad reilda-yąr- 
tpti šviežių daržovių, 1 žalių ’ir 
virintų, žuvies ąr rhėsos, kiap- 
šįpių, duonos įr syieąto, šyįežių 
vaisių ir gerti pieno sų kiek
vienu valgiu? ^Kiekvienas žmo
gus turi gerti nųrs vieną kvor
tą ^pienp kasdien.

Balansuotas .valgis yra jun
giamasis akmuo; ant kurio 
syeikata pastatyta, liet syeilfę 
proto taisyklės rpikaljųgos sveir 
katos palaikymui. Užtektinai 
mikl|nkis; Šviežia'tne orę, prie 
saulės, užtektiną! ilsėkis ir bo- 
vinkjš, maudykis Vnors sykį į 
dieną, ir miegok astuonias va
landas kas dieną gerai vėdin
tame kambaryje.

• Pradėk’geriąu prižiūrėti svei
katą, vartodamas tik paprastas 
sveikatos taisykles. [FLIS]

Ir tuomet netikėtai, nejučio
mis įvyko permaina, kurią pa
stebėjau įvykstant ir pereitą 
naktį. Kvėpavimas pasidarė 
kriokiantis, lupos prasivėrė ir 
vėl pasirodė biaurųs, susitrau
kę dantų smegenys ir dar il
gesni ir aštresni dantys, negu 
kiek laiko anksčiau. Lyg ir 
prabusdama, nežymiai, keistai 
atmerkė akis, kurios dabar ne
turėjo to švelnumo ir grožio, 
bet buvo žiaurios ir šaltos, ir 
tarė saldžiu, aistringu balsu, 
kuris Lucijai buvo visai sveti
mas ir nepriprastas:

“Artūro, mano brangus Ar
tūre! Aš džiaugiuosi, kad tu 
atėjai. 'Pabučiuok mane!” Uo
liai Arturas puolė prie Lucijos, 
norėdamas išpildyti jos prašy
mą; bet tuo laiku Van Helsin
gas, kuris kaip ir aš buvo la
bai nustebintas jos keistu bal
su, prišoko prie jaunojo vyro 
ir pagriebęs jam už kaklo abiem 
rankom, nepaprastu smarku
mu, kurio visai nuo jo nesiti
kėjau, atitraukė jį nuo ligonės 
ir tiesiog sviedė į kitą kamba
rio pusę.

“Niekuomet!” sušuko; “už 
jokius pinigus, jeigu nenori 
pražudyti jos ir savo sielą!” 
Lyg įnirtęs, pašėlęs liūtas at
sistojo tarp .Artūro ir lovos.

Viskas įvyko taip netikėtai, 
kad nustebintas Arturas nega
lėjo ištarti nei žodžio; bet ne
spėjus keršto, piktumo jaus
mui ji apimti, vargšas suprato 
kur jo butą ir visas aplinkybes, 
todėl atsistojęs kampe tyliai, 
nejudėdamas žiurėjo tai i vie
ną musų, tai į kitą.

Akių nuo Lucijos neatitrau
kiau, sekdamas Van Helsingo 
pavyzdžiu ir pastebėjau di
džiausios neapykantos, piktumo 
bangą, kaip šešėlį, praslenkant 
per jos veidą; aštrus dantys, 
sukąsti, sugirgždėjo. Akys vėl 

sunkiai prade

jų
ir vėl atmerkė 
grožyje ir iš-

užsimerkė ir 
jo alsuoti. »

Netrukus 
akis visame 
tiesdama silpną, ploną ir visai
baltą ranką, paėmė saulės nu
degtą, raukšlėtą Van Helsingo 
ranką; prispaudusi ją prie lu
pų karštai pabučiavo. “Mano 
tikras draugas”, ji tarė silpnu, 
širdį perveriančiu balsu. “Mano 
ir Artūro tikras draugas! Ser
gėk jį, daktare, ir suteik man 
amžiną ramybę!”

“Prižadu!” tarė daktaras ra-. . • • • • •< 
miai, bet liūdnai atsiklaupda
mas prie jos lovos ir pakelda
mas ranką, lyg padarydamas 
priesaiką. Tuomet kreįpdaiųą- 
sįs į Artūrą tarė: “Eik, dabar 
jaunasis, paimk jos rąnką į sa- 
yo, ’ir, pabučiuok jai karštai į 
kaktą. Tįk» vieną kartą, atsi-

pįl j ų akys, ne lupos, susiti
ko; ir taip jie persiskyrė.

Luciją užsinięrkė; Van Hel- 
sįngąs, turįs rūpestingai jų se
kė abipus, pagriebė Artyrui, 
už rankos ir nuvedė jį į šalį.

Staiga Lucijos kvėpavimas 
vėl pasidarė kriokiąs ir ne
trukus viskas nutilo.

NAUJIENOSE 
GARS1NKITES

“Jau viskas pasibaigė,” tarė 
Van HclsingaSf “Ji mii^l”

Tyliai priėjęs priex Artūro 
nusivedžiau jį į svečių kamba
rį kur jis atsisėdo sofoje ir 
uždengęs veidą rankomis pra
virko taip graudžiai, kad man 
į jį bežiūrint širdis vos' ne
plyšo iš skausmo.

Grįžęs atgal į numirusios 
kambarį, užtikau Van įleisi il
gą bežiūrint į Luciją. Jis bu
vo ųžsiųiąsįęs, jo veidas rus
tus. Jos kųnę įvyko permaina. 
Mirtis ątslinluĮama gražino da
lį jos grožio, nes ir veide ir 
kuktoje vėl niatesi jos bruožų

sios lupos atgavo savo raųdo- 
nupią. Atypde, kad jos krau
jas, daųgiąu nebereikalingas 
gaivinti širdį, susispietė į vei
dą, kQd sušvelninus žiaurios 
mirtics/zši4irkštumą:

“Bemiegant mes sprendėm 
ją jau mirus;

Ir manėm ją miegan!, kai ji 
baigė dienas.”

Priėjęs prie Van Helsingo 
tariau:

“O, ką padarysi, vargšė mer
gaitė, gajų gale susilaukė ji 
ramumo. Dabar jau gajas!”

Bet profęsęrius atsigrįžęs at
sakę liūdnu, kuo rimčiaušiu 
balsu: ' " v

“Dar ne, deja, dar 
tik pradžia I”

Paklausiau, ką Lai 
pasakymas, kad čia 
džia, bet Van Helsingas lik pa
kratė galvą ir atsakė;

“Mes dar nieko negalime da
ryli. Palauk ir pamatysi.”

Skyrius .
Daktaro Sevardo dienynas 

(tąsa)
Sekančią dieną viskas buvo 

sutvarkyta laidotuvėms, kad 
butų galima palaidoti Lucijų 
kartu su plotina. Man teko 
atlikti visi -šmėkliški for
malumai ir malonus graborius 
parodė, kad ir visi' jo tarnau
tojai buvo užkrėsti ar apdova
noti to jo vergiško, nusižemi
nusio mandagumo. Netgi ir 
moteriškė, kuri priruošė kū
ną laidotuvėms, kaip brolis 
broliui profesijoje, paslaptin
gai man tarė išeidama iš kam
bario, kur mirusios buvo pa
guldytos :

-^IŠ> jos išeina labai gražus 
lavonas*. ponuli. Mums busx 
garbė ją palaidoti. Neperdė
siu, ponuli, sakydama, kad 
musų įstaigai privilegija jai 
suteikti paskutinį patarnavi
mą !’*

Pastebėjau, kad Van Hėisin- 
gas nuo Lucijos neatsitraukė 
kiek tolėliau nei valandėlei. 
Gal tai pateisino didelė betvar
kė namuose. Arti nebuvo jo
kių giminių; ir, bevto, Arturas 
turėjo išvykti į savo tėvo lai
dotuves ir mes neturėjome 
progos pranešti artimiems, ku
rie privalėjo dalyvauti liūdno
se apeigose. Taip sąlygoms- 
susidėjus Van Helsingas ir aš 
pasiėmę atsakomybę į savo 
rankas išegzaminavome visus 
jos paliktų? ^okųjnęptus ir 11. 
į)et profesorių? užsispyręs rei- 
įąįąvp paįįkli lik jam vienam 
ppi7iųręd Luęyps popierius. 
BakĮąųsiay UPS žinoda-
jpąs, kad jis nębpdąmas ang
lus, augly Bdąįų ręikalavūmi 
jiegąjūjo žiiioti į£ per tą ne- 
žinojį/pų gulėjo sudaryti ne- 
piajlonįų kcbluyių. Bet jis 
iiiąn atsake:

“A? žiųau, aš žirnių. L’ž- 
ųiirstk kąd ęsų-nc vien dak- 
Įaraą, ket ir adyokatas. Bet 
šis dalykas ne visyį liečia yal- 
^įpji ir teismų išeiga?. Ir 
pajs ląi supratai, kųpmęt Lu- 
ęijps moty.w įnirus i>a- 
įjungus įšvppglį susidųrimo su 
policijų. ųę vįcp po
licijos išvengti. Čia gali bu!i 
ir daugiau dokumeųtų, kaip, 
pavyzdžių — šis.”

Užbaigdamas padavė man 
užrašus, kūrinęs rado prie Lu
cijos krutinės ir kuriuos ji mė
gino suplėšyti.

(Bus daugiau)

ne. čia

reiškė jo 
tik pra-

Naujas No. 22 “Kovos” 
gautas šiandie. Kaina 10c. 
Klauskite Naujienose.

ATĖJO “Kultūros” No. 1
1932 metu. Kaina 15c. Ga-

švelnumas, npt paiftelynavu- Įima gauti “Naujienose
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chicmos
Bainas neprisipažįsta 

ę^.skąitas
Senis Bainas, viršila dvylikos 

užsidariusių bankų, deliai iš
keltųjajn kaltinimų, kad jisai 
dalyvavęs suokalby pągąudįnė- 
ti. (to defraud) publiką, pareiš
kė esąs nekaltas, Ęąjnas užsi- 
slatė $22*000 kauciją. • Taipjau 
pareiškė nekalti esą ir jo sū
nus. Kaip žinia, Baino bankai 
užsidarė praėjusio birželio 9 d, 
būdami kalti depozitoriams ajjię 
$13,009,000.

Nori gauti $20,000,000 iš 
telefonų, kompanijos
Apskaičiuojama, kad Illinois 

Bell Telephpnp kompanijos tur
tas vęrtaą yrą 227,000,000 clo- 
lerjų. Tas apąkąičiąvimas į- 
teikta teisėjui Wilkersonui. Chi- 
cagos miestas nori gauti iš 
kompanijos apie $2O,00p,QQ0 
grąžos telefoną naudojautierps 
piliečiams.

Nelaimę be pinigų, ne
laimę su. pinigais

George Grakos, 5301 Mary- 
ląnd avenue, išsiėmė iš Wash- 
ington Park National Bank $6,- 
000. Tai. atsitiko praėjusių me
tų bir^ęlp rų^n^sį, Ant ryto
jaus. po to bankas ųžsįdą^ė.

Grakos džiaugėsi išgelbėjęs 
pinigus ir ne vienam savo drau
gui pasigyrė savo gudrumu,

Kad nepražudyti pinigų ko
kioj kitoj įstaigoj, Grakos lai
kė pinigus pas save. Trečiadie
nio vakarą Grakosui padarytą 
holdapas ir šešios popieros. po 
$1,000, kiekviena teko bandi
tams.

Galų gale kažin ar ne dau
giau butų Grakos pelnęs palik
damas pinigus banke?

Pipigua banditai -atėmė iš 
Grakoso jo paties namuose.

Pinigai grįžta j cirkų- 
liaciją

Pinigai, kurie buvo paslėpti 
matracuose, pąnčiąkose, įkasti 
žemėje ir t.p., jau grįžta atgal 
j cįi^vųliąuija — supiomis po 
$24MX)Q,OOų kas savaitę. Taip 
rą^ortųoj^ prez. Hopveriui pi
liečių komitetas rekonstrukci
joj.

Ir universitetai jaučia 
dępęęęiią

Kada atsiklausta, tai ir Chi- 
cagoą ir Northvveslera univer
sitetų perdėtiniai pripažino, 
kad dėt depresijos šių įstaigų 
pajamos sumažėjusios ir kad 
joms dabar sunkiau yra vers
tis.

Vajus darbams gauti
8

Lafayette 4146

ryto

4

va 
ry

9 iki 11 valandai
6 iki 9 valandai vakaro

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel.

VALANDOS:
nuo 
nuo

&&&$
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Liętuvią Advokatas
4631 So. Ashland Ąm, 

Tel. Boulevard 2800
x Rez. 6515 So. Rockivell St.
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Kalėjimas už neteisėtą 
balsavimą 1

Kauntės teisėjas Jąreęki nu
baudė du asmenis kalėjimu- už 
tai, kad: jie balsavo neturėda
mi teisės balsuoti. Kiekvienam 
paskyrė bausmės pp metus lai
ko kalėti.

Nubaustieji yra Jpbji. Bęnjęę- 
ke ir Glarence Nclson, abu gy
veną 2846 Warren avė.

Prisipažino, apvogęs 
bamką

Pranešama buk Vieton K. 
Olson, buvęs Wiersema State 
b&flfcp vyriausias iš/npbetojąs 
(telkr> prisipažinęs, jogei Jis 
išeikvojęs apie $15,000 banko

centą Be
gaus vys-

Pakėlg i vyskupus
J&fdjnpJaj, Mupdęl^, pašilė

i
4ę„ . „

k u piją Grand Island., Neb., rtp
skrity. i

Lietuviai Gydytojai> Darbai ir algosDar siūlo konferencija 
/taksoms

' Kaunės teisėjas Jarecki dar 
kartą pasiūlė sušaukti konfe
renciją, kurioj butų reprezen
tuoti visi prieštaraujantys •vie
ni kitiems interesai Chicagos ir 
apielinkės miestelių taksų prob
lemai svarstyti. Teisėjas sa
ko, kad visgi turi būti Chicagoj 
žmonių, kūne šią problemą ga- 
lėtų.xišrišti.

Pavieto biudžetas 
000,000

Kauntės (pavieto) tarybos 
fiųapsų komisija uždarė kny
gas ąpl$ąr])iųąį, Kąuntės biudže
tą 1932 mętąms. Kąuntės biu- 
džetas šiems- metams l)us $3?, 
OOOiOOO, Jisai yra mažesnis $3,- 
000,000 nei 1931 m. biudžetas.

Kauntės taryba priims ofi
cialiai šį biudžeto sąmatą atei
nantį pirjnądįęnj. Bet numato
ma, kad jokių pakeitimų jame 
nebedarys,

Sutaupymas $3,00(),O0Q at
siekta nutarimu paleisti iš dar
bo 553 kauntės tarnautojus. 
Be to, jei, teįsmai nepripažintų 
Ųąlęidimo tarnautojų, algos bus 
nukapotos visiems tarnautojam 
15 nųošimęių.

Irgi čempionas
Genę Sbęoeder gyvena adre

sų. 4'1 West 407 Street. Jis yra 
tik 3 metų amžiaus. Trečiadie
nį, užsisėdęs ant sąyo triračio, 
jisai nukeliavo nuo tėvų namų 
penkias mylįąs. policijos lei
tenantas William Hein pagalios 
paėmė vaiką ir sugrąžino jį tė
vams. Kaip ne kaip, bet tas 
vaikas atbodo irgi. saVo rųs^es 
čempionas.

Siimajiiai pasielgę

Banditą^ pądąrč hpjdapą tąk- 
sikeb° šofęriųiį Wiliamui Wąg- 
nęriųj, 54D2 ąve.
Atėmė iš šoferio $4 pąjiįęs 
jį šalygątvy i?^ts 
taksikabU; kur jam ręiįėjp.

IJęt Vagneris jąjkąjjiųo at
sargos tąiro ii; yažiayo, kartu. 
I£ada banditas sulaikė takšike- 
bą ir išlipo iš jo, Wagneris pa
gavo jį už sprando, o greitai 
pasirodė policija. Dabai: bandi
tas, George Hansen, 3130 Ęullr 
ertoų aye., sėdi už grotų, o 
Wagner turi ir 4 dolerius ir sa
vo taksikebą.

------------------------------------------------ Į

Pavasaris. Chicago!
Vakar Chicagoj. temperatūrą 

siekė apie 2 valandą popiet 61 
laipsnius- Tarp 8 ir 10 valan
dos/1. y. per porą vąįąndų, va
kar rytą temperatūra pakilo. 1,4 

j Chicagos Darbo Fędcraęijoą 
įsusirinkime, įvykusiame trečia
dienį, išdirbta pjąnąi vajui, kad 
gauti daugiau darbo bedarbiam.

ANTANAS MAŲLIS
Persiskyrė sų šiųp pasauliu 

sario 24 dieną. 4:70 valandą 
to 193 2 m., sulaukės 36 metų 
amžiaus, gimęs lapkričio 26 d„ 
1895 m., Pitsburgb, Pa.

Paliko dideliame nuįiMcĮjtpę mo
tiną Marijoną, po pjrmu yym 
Mzulieiię. po antru vyru 
nienę, patėvį Nikodimą Mackinį, 
dvi seseris! — Michaliną ir Adelą, 
brolį Clarence, dėdę Petrą Maulį, 
dvi pusseseres — Barborą Petrai- 
tienę ir Marijoną Mikšienę, du 
šyogerius — Kazimicrfi Petraitį if 
Povilu Mįkšj Dearborn, Mičb. if 
giihinrs. - s

Kūnas pašarvotas, randasi 7019 
S. įMaplewood Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, vasa
rio 27 dieną. 8 vai. ryto iš HįRU 
į ^jiĮijnįp ‘^anėlė^ $v'. ‘parapijps 
bažnyčią? kurioje atsibus gedulin
goj pamaldos už velionio sielą{ o 
it įenj nulydėtas įf S V.' Kazi
miero kapines.

Visix a. a. Antano Mauiio gi
minės, draugai ir pažįstami: esat 
nuoši^Įžiai, kyieęiami; dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku-

Nubudę liekame.
Motina, ’ Paiėnit, Seserys, 
Brolis, Dėdė, j Pusseserės, 
Svogeciai ir Giminės. >

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
tius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Pasak federal rezervų .tarybos 
pranešimo, Chicagos apielinkėj 
sausio mėnesį šių metų, pra
monė samdžiusi 0.4 nuošimčio 
daugiau darbininkų, nei gruo
džio mėnesį 1981 m. Bet visa 
suma algų, išmokėtų darbinin
kams, buvusi 3.1 nuošimčių ma
žesnė ,neį, pirmesnį mėnesį.

Ieško nužiūrėto asmens
Policjia ieško Ralpho Root, 

buvusio kalinio. Jisai yra ieš
komas ryšy su mirtimi jo pa
čios ir jos dukters.

Jisai taipjau bus klausinėja
mas apie likirųą kitų keleto mo
terų.

Įspėja chicAgiečius
, Policijos komisionferius Ja
mes P; Allman pataria:

Įstatymas nužiūri kalėjimą 
kiekvienam 'asmeniui, kuris grū
moja padaryti žalpą turtui ar
ba pačiam žrpogui, kait išreiKa- 
ląuti iš jo.pinigų.

Įstatymas taipjąu aiškiai sąr 
kę, kad. bųt kas, žodžiu arba 
raštu* pikta valia ./-grūmojąs ap- 
kaltiųtij kitą ar kitaip iškelti 
jo ydas ar nedatęklius tjlfsluv iš
gauti iš jo pinigų, turi būti 
įkalintas.

Kiekvienas asmuo, kuris bur 
vo auĮtą panašių.vo auĮca panašių, išnaudotojų 
arba kurį tokie išnaudotojai 
mėgina' įbauginti, privalo tup-mėgina' įbauginti 
jau įspėti apie tai policijos de
partamentą.

Visos informacijos ,su teiktos 
policijai, bus laikomos pilnoj 
paslapty, jei tokios slaptybes 
norima, nužiūrint ar išnaudoto
jų auka bus vyras ar moteris.

Joks Chicagos pilietis nepri
valo pasiduoti panašiam išnail 
(lojimui. Pasijutę blakmeilerių 
auka tuojau šaukitės policijos 
departamento pagelbos. Polici
jos departamentas nori jums 
pagelbęti ir jus apsaugoti.

Moderninio Mokslo 
atsiekimai

Pasak vięno žymaus astronomo, moks
lininkai djibar gali suskaityti kiek yra 
atomų tam tikrame plote ant saulės, kuri 
yra 92.000.000 mylių atstume nuo mus. 
Šie apskaičiavimai yra galimi pagelba la
bai jautrių instrumentų, kuriuos yra su- 
kųręs tas p^ts mokslas. pelei galėjimo 
suskaityti saulės atomus, mokslininkai 
mano, kad. saulės 'pykčius yra tokis pat 
kaip žemės, tik, žinoma, ant saulės yra 
nepalyginamai karščiau.
. Sp^kajtymąs saplfs atppių yra įdomus 

pavyzdys ką "modeminis ' mokslas gali 
atsiekti. liųd^rija/i^gi vi? labiau pa
sinaudoja moksliniais išradimais. Moks
liškas kontroliavimą^ šilimos yra labai 
svarbus dalykas moderuinčjc industrijo
je. Pivyždyš tokio moksliško Kbntro- 
jįayintp šilumos yra spragiųimo procesas, 
kurį vartoja tuckyC SĮęike. išjdįrbejai.

Kiekviename taboko' la'pe yra" tūli aš
trus erzintpjaj, kurie erzjn? *r iš
šaukia kosėjijną, l^ad; parlipti tuos er
zintojus, Eucky Strike Išdirbėjai vartoja 
spraglnimo procesą kuri taipjau įeina ir
vartoiįmas liĮs.t;a-vip|etjniųt spinduliu? 
’PaŠalmti erzintojai paskui parduodami 
chemikalų išdirfrėjahfs. šuį. kodėl 
Lucky Strike yr^ šyeĮųųs jįjsų gerklei.

Jis teikia apsaugą gerklei ir todėl pla
čiai yra vartojamas krunamųjų paveikslų 
artistų, kurie turi, sąyo gęrĮęlei ir balsui 
labiausia’rūpintis. \ '

Kitas pagerinimas yra cellophane pa-, 
kelfti su ausikėmis. Jie išlaiko Lucky 
Strike šviežiame stovyje, kpkiame jie 
buvo vo?. isčjųs iš dįrbtuvės.

Žymiausi išdirbėjai visuomet yra pri-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
RYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA ir NAKU 
yisuoinęt teikiame širdingą, simp/Įtingą. ir ramu 

patarunviing, kuomet jis yra labiausiai rei^ąlipga*

J. F. ĘUDEIKIS & C0
JŪSŲ GRABORIAI 

'Didysis Ofisai

r

sirepgę pasinąųdčM moksliškais išradi 
mais, kad pagerinti savo produktą. Jie 
žino, kad žmonės reikalauja geriausio ir 
kad kokybės produktas yra visuomet ver
tinamas. (Apg.).

Žemos Kainos
w ’. ‘ . r * ‘ , ', ■ p ' * .% ' ■ ♦ ■ ‘

i Lengva yra Bile kuriai kompanijai ^ar 
bizniui pasakyti, kad; jų kainos yra že
mo?. " Bet publikai netrunka nuspręsti 
ar tokis pareiškimas yrą teisingas.

Kokybės prekes gali bud tik tada jpajr- 
dav|h|jamos už žemą kainą, kacją j(>& 
būna nupirktos pįglM’ Reiįua atsigin
ti, kaęl kiekvienas' sankrovininkas privalo 
gauti teisingą peįną, tbdęl yri svarbų. Ąė 
tikipiąiįi pąjdUdti. bet ir gąyti pride
ramą pilną, /

Ekonomiškiausias būdas pirkti prekes, 
ypač groscrius, yra pirkti vagonais. Jas 
tada petkamą tiesiai iŠ išdirbėję ir už 
žemiausias kainas, nes kainos vagonais 
yra; pagrindines kainos.

Toc|ęi skaitydami "Midwest Stores” 
apgarsinimus, mes galime būti rijai, kad 
patekimai apie žemas kainas yra tei
singi.“ šios organizacijos groserninkaį 
valdo ir operuoju urmo s^ndelįi p(čr kji-

Garsinkitęs Naujienose—Į

tnįfflFES i
Night and Morning to keep 
tliem Clean, Clear and Hcaltny 

Write įor Fyee \^yc Care 
. or “Eye, Ėeauty”. Book

Marine C<m Dept. H. S.,9 E. OMo St., Chicago

Peter Conrad
FOTOGRAFAS

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj ' 

730 W. 62 St. 
"TeL Englewood 5840

Graboriai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir graži koplyčia dykai 

718 W. 18 St. 
Tel. Roosevelt 7532

įąehavięh ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiame- atsišaukti, o musu 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rdosevelt. 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS:

1439 S. Court, Cicęro, III.
Tel. Cicero 5927*

» , * t » r ' .

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Bąlzamųotojąs

Moderniška Koplyčia Dovanai 
Tūrių automobilius visokiems reika- 
J hn,s. Kaina prieinama 1

331^/ Auburn Avenue
OBIGAGO, ILL. 

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABpRlUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patarnau
ji/ geriau ir pigiau 
negu kiti todėl, kad 
priklausau prie gra- 

' bų išdirbystės 
OFISAS":

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: /Z
3238 S. Halsted St 
Tel, Viętory 4088

A’ X5* *’ty* ■

irį ptekės p?rkay vagonais. Be to tuo 
budu perkant prekes visuomet būna Švie
žios ir Švarios. Bė to stveriamąsi ir 
visų kitų ekonomijos priemonių, kad 
tik palaikyti kainas kuožemiausias.

Todėl skaitydami ”MJdwest Stores” 
apgarsinimą jus galėsite suprasti kodėl 
jie gąjį jįardąvinėti kokybės prekes už 
tbkias žemas kainas. Jus gal»tezpirk- 
liauti šiose sankrovose su pilnu pasitjkė- 
jimų, kad jus čia gausite geras prekes, 
žemas kainas ir mandagų patarnavimą.

i r Graboriai ‘ z***.

Phone Boulevard 4139
1 A. MASALSKIS

Musų Patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir Nebrangus to
dėl, kad neturim? iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Aubųrn Avė.
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP 
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj.

1327 So. 49th Ct.

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai 

Boulevard 5203 

Boulevard. 841^

■i

fe#®

Lietuves Akušeres
Mrs. A. K.
JARUSH
PHYSICAL
THEltAPY

W M1DWIFE

6109 South
Albany A v.

Phone
Hemlock 9252

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Sųgryžo iš Lietuvos
Palengvins akių Įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. prirengia 
teisingai akinius.' Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektrą, paro- 
dą'nčią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklps vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedėliomis 10 iki 12 v, 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos be 

akinių. Rainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė.

Phone' Boulevard 7589
—,------------- -

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ < SPECIALISTAS 

*,■ 1 ■ - ' » - - J - ■ i . „v • .

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
..... .....i,..... —
Duokite ęavo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Praktikuoja virš 20 m.
4649 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 6487

Duokite savo akis išegzaminuotu

Registruotam Optometristui 
Akių. Šifeciąlistas. Virš 15 metų 

patyrimas
Valandos 9 ryto' iki 9 vak. kasdien
, DR. J. GROUPĘ

4631. S. Ashland Avė. Tel. Yards 6780

DR. J,0HN
OPTOMpTRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo akinių
1801 South Ashland Ąvenuę

Platt Blg,, kamp. 18 'St.' 2 aukštas 
Pastebėkite mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki, 8:30 vaka
ro. Room 8. Phone ęanal 05 Z3.

Lietuviai 'Gydytoji "

SMETANA

A. L. Daviįiloiiįs, M.D,
01° 4wąJie

Tel Kenwood 5107
VALĄ^lDpS:

! ■ * nuo 9 iki 14 valandai ryte; 
nųp 6 iki a valandai vakare 

apart sventadienid it ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 So. Halsted Street 

Tel, Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį. 
Rezidencija 6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

-------- O—

DR. MARGERIS
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6:30 iki 8:30 vakare, Sek
madieniais nuo 10 iki 12.

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb B Halsted Sts) 
Ofiso valandos nuo 1-3, nuo 6:30-8:30 

Nedėldieniais pagal sutartį

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEHS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35tb 0 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išsipūtusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo Į iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

v.

Dr. Suzana A. Slakis* »
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Ave^
Vai. 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų. 
(Vakarais: Utarn. if Ketv. iki 8 vai.) 
Seredomis ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

. Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos: .

9 iki 1.2, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avė.

Netoli 46th S t. Chicago, UI.

DR. T. DUNDULIS
/ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue -

Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Nedėliom nuo 

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktį Virginia

2 iki
10

0036

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 w 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. Ę. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

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

' 2400 W. Madison St. •’
Vai.:' 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. West 2860
Napių telefonas Brunsvvick 0597

SVARBI ŽINUTE
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

■ Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulęvard 7820

Namai:
6641 So. Albany Avė.

Tel. Prospect 1930

DR. J. J.KOWARSKAS 
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite C 
, Tel. Prospect 1028

Rez. 2359 6’p. Ąegvitt St. Canal 0706 
Ofiso valandos f 2 iki 4,^7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
«1—1*1——M—» III — II II

DR. A. L. YUSKA
2422 Marųuette Rd. 1 

kampas 67th ir Artesian Avė.
Telęfonas Groy^biir 15 95 

Valandos nho 9 Viki 11 rytp, nuo 2-4 
ir 7^9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedęlioms pagal susitarimą

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Valąnubs: nuo 9 ryto iki. 9 vakaro., 
nedėliomis pagal sutartį.
4847 West lAth Street,

< CICERO, ll^L.
X-Ray„..Phone Cicero 1260

o

Lietuviaii Gydytojai

Dr. C. K. Kliauga 
DENTISTAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatoms 
2420 W. Marųuette Rd. arti W estam A O. 

Phone Hemlock 7828
Panedėliaisi Seredomis ir Pėtnyčio -iš 

1821 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
■ Dentistas

4645 So. Ashland Avė. '
arti 47th Street /

Dr. Vincent C. Steele
Dentistas

4180 Archer Avenue
Hemlock 8151

DR. V. S. NARES 
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Marquette Road

Valandos: 9—12, 7—9, Antradienį ir 
Ketvirtadienį vakarais pagal susitarimą.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
", Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.*

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18 tb St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Randplph 6800

/

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

1 OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHIGAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 , 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro, Ncdėl. nuo 10 iki 12 v. ’ieną.

Pbone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

. .. Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: ,
3102 So. Halsted St. 

arti 3 Ist Street 
CHICAGO. ILL.

Valandos: 1—3 po pietų, 7-—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

K. G ŪGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113

Telefonas Central 441.1
127

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergi 

Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto
~ ■' v.j-n. .——

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasffingtbn St.
Room 1502 Tel. Central 2378 

Valandos: 9 ryto iki 4 po piettj

Vakarais: Utarn., Ketv. ir Sub«ąo» . 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. TeL. Lafayette 7337

Namų Td Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVĖ ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 21.7 
Telephone Randolpb 6727 

Vakarais 2151 W, 22pd St. nuo 4-9 
Tėlephoae Roosevelt 9090 

Namie 8-9 tyri Td. Republic 9600

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS ’ " 

155 N. Clark St, Room 909 
Telephone Franklin 5745 x 

INamai: 3117 S. Union Avė.
Telephone Victory 2213 1

■ ’■ .. /. ■ -Z; / > • . ■ ,r ’ :*'*i

•
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{Tarp Chicagos
Lietuvių

Chicagos Lietuvių 
Draugijų Savitar

pinės Pašalpos 
(Pabaiga)

šalininkai' sumanymo 
drausti “Savitai'pinės” 
apdraudos kompanijoj 
kad prisidėdami prie Kompani
jos nuo kiekvieno nario mokė
sime po 24 centus. Turime tū
kstantį narių.* Sumokėsime 
kompanijai 
Ir jei mirs 
či us, pa v. 
išmokės tik 
jai liks pelno $380.

Sakau, jei mirs 
Bet tai retai pasitaiko. Vienok 
kompanija pasilieka sau teisę 
kelti z narių apdraudą iki 50 
centų mėnesiui kasmet. Tačiau 
yra išlyga: jei mes pajėgsime 
įrašyti 200 jaunuolių, tai kom
panija apdraudos nekels.

Reikia betgi neužmiršti, kad 
jeigu kompanija pasiliko sau 
teisę kelti mėnesinę mokestį, 
tai ji turės ir pateisinimų tą 
mokestį kelti kada ir kiek pa
norės. OKjeigu mes turime vil
ties prirašyti 200 jaunuolių į 
savo draugiją, tai kokių balų 
dar reikia mums šauktis kom
panijos pagelbos? Ar baime 
ima, kad perdaug* turto turėsi
me ir be kompanijos nemokė
sime susitvarkyti?

Nepamirškime, gerbiamięji, 
kad mus kompanija laikys tol, 
kol pajėgsime mokėti mėnesines 
duokles. O jei mes pajėgsime 
kompanijai mokėti ir galėsime 
gyvuoti, tai kodėl sau pasilai
kydami pinigus nepajėgsime sa- 
vystoviai gyvuoti ?

Jeigu narių skaičius mažės, 
tai menkesnius išmokėjimus tu
rėsime; jeigu draugija kils na
riais, tai kils ir musų kapita
las. Ir svajojimas apie neį- 
stengimą išmokėti posąjįertinę 
yra bereikalingas, kaip yra be
reikalingas* bauginimas galimos 
nelaimės draugijai dėl praėjusių 
metų nedatekliaus jos ižde. Bus 
kiti metai, kiti poteriai. Kitais 
metais gal turėsime daug pel
no.

Bet ir tuos šių metų nuosto
lius tenka imti kaip pavyzdį. 
Kai kurie nariai, norėdami drau
gijai daug pelno, padarė daug 
nuostolių. Aš, iš savo pusės, 
buvau ir busiu priešingas tam* 
kad palaipinės draugijos užsi
imtų pirkinėjimu gold bonų. Jei 
butų buvę žiūrėta kiek daugiau 
atviromis akimis, tai tokių bo
nų niekas nebūtų pirkęs. Ir 
ot prie to dabar kįla abejonė, 
kad neatsitiktų taip su apdrau- 
da, kaip atsitiko su bonais.

Kai kurie nariai, pritarėjai 
apdraudai, aiškina, kad jeigu ir 
daugiau bankų žus, tai .draugi
jų pinigai žlugs. Well, jeigu 
draugijų pinigai nueis paveju, 
tai tas pats grūmoja ir apdrau 
dos kompanijai. Mes sumokė
sime keletą tūkstančių apdrau
dos kompanijai. O kas yra tik
ras, kad apdraudos kompanija 
yra taip tvirta, kaip Gibralta
ro uola?
. Gerbiamieji, dalį nuostolių 
butų buvę galima sumažinti, 
draugijos valdybai šiek tiek pa
sistengus. Butų buvę galima 
nuostolius sumažinti nors ke^ 
liais desėtkais dolerių.

Antra’, draugijos pinigų iš
skirstymas 'į .visokius fondus 
fondelius. Tas draugijai daro 
daugiau išlaidų ir valdybai be
reikalingo darbo. UŽJaikymas 
keleto apmokamų komisijų pa
didina draugijos išlaidas. ši 
draugija nėra išmėtyta draugi
ja. Viskas vįetoj tvarkosi. 
Taigi ir toms komisijoms nėra 
kas veikti, išskyrus surengimų 
vieno pikųiko ir vieno vakaro. 
Gal būt, dėl mandrumo, virš- 
minėti dalykai ir geri, bet ne 
draugijos sveikatai.

Draugai, norėdami draugiją 
palaikyti ant tvirtesnio pama-

ap- 
narius 

sako.

$2,880 per metus, 
didelis narių skai- 
10, tai • '' -
$2,500.

kompanija 
Kompani-

10 narių.

to, stengkimės Įtiek galėdami 
mažinti išlaidas, o ne ant kiek
vieno frrisidėjusio nario tuoj 
kam nors daugiau apmokėti. 
Aš jau pirmiau esu sakęs, kad 
kas nors iš tos draugijos turės 
tikslą kam nors, kas jis nebū
tų, duoti gerus dpmokėjimus. 
Tuo gi tarpu reikėtų žiūrėti ši
taip: kas jis nebūtų, kokią val
dybos narį atstovautų, jis tu
rėtų žinoti, kad jam reikia dau
giau pasišvęsti, o ne laukti at
lyginimo. Ir tuomet nereikės 
ieškoti apdraudos kompanijų, 
kurios dar labiau padidins drau
gijos išlaidas, įsteigiant d ai; 
vieną daugiau komisiją, kuri 
dirbs tarp kompanijos ir drau
gijos.

Nariai stos draugystėm iš 
draugystės turės transfeVuotis 
kompanijom 
mėnesi. Tai 
darbų, kurį 
atlikti, čra

‘kimc, kad kas*mus išvadups iš 
vargo. s '

Ir taip eis kas 
vienas didžiausių 
teks darbo laiku 
tai tikrai priseis

gerai apmokėti komisijoms ar 
agentui. ;

Baidymai išmirimo. Kai ku
rie sako, kad pirmieji išmirs 
(kiti vacĮina juos senaisiais), 
tai jaunesniems neliks pomir
tinės pinigų. Jei kas galėtų 
pasakyti, kurie iš tikrųjų turės 
pirma mirti, tai kitas dalykas 
butų. Bet kas žino, ar jaunas 
ar senas narys mirs pirmas.

Sakoma, išmirsianti senoji 
karta. Senoji karta gali būti 
tik vienam asmeniui, bet ne 
visai visuomenei bendrai. Pa
vyzdžiui, mano brolis mirė jau 
pirm 25 metų, o mano tėvas dar 
ir šiandie tebegyvena. Dabar 
klausimas: kuris jų dviejų bu
vo senoji karta? - >

Paimkime pusšimti metų. Ta
me tarpe bus mirusių nuo jau
niausio iki seniausio, ir jaunes
nių daugiau. Jonas gali nu
mirti 35 metų amžiaus, Antanas 
pasiliks 40 metų amžiaus, Jur
gis 20 metų senumo. Antanas 
prigyvens iki 60 metų, Jurgis 
jau turės 40 metų, ir taip ne- 
buš galo nė jauniems, nė se
niems. ' Kasdien yra ir bus jau
nų ir senų kol tik musų žeme
lė suksis.

Taigj ir ąenių mirimu nėra ko 
rūpintis. Bauginti ar rūpintis 
“senologijaf nėra reikalo. Ir 
tik tokiu nonsensu remiantis 
draugijai ieškoti apdraudos 
kompanijos pagelbos reiškia jau 
tikrai “senologija” remtis. Taip 
pat ir su kompanija. Ji bus 
gera, Jei garantuosite .kurie no
rite apdraudos, kad prisidėję 
prie kompanijos nesensimė ir 
nemirsime. Jeigu tą garantuo
jate, tai aš pirmas ten.

Draugai, aš čia tik išsireiš
kiau, kaip aš suprantu tos ap
draudos reikalą. Bet sekantį su
sirinkimą, kuris bus šaukiamas 
laiškais (o tai reiškia ir vėl 
draugijai išlaidų) specialiai 
tam klausimui spręsti, savo bal
sais galėsite kalbamą sumany
mą/atmesti ar priimti, ir visi 
turės pasiduoti daugumos va
liai.—M. Kaspaaritis.

Rusai rengia bedar
biams koncertą

lAcmc-P. 8 A. Photo] ______

St. Moritz, Šveicarija. — Ledinė moters statula. Tai ne 
kokio skulptoriaus, bet gamtos kūrinys. Labai daug turistų 
atvažiuoja pažiurėti to keisto gamtos kūrinio. 

I •

O Paul Blanchard, direkto
rius City Affdir Committee of 
New York, sako, kad New Yor
kas prastesnis.

Abudu geri kalbėtojai^ ir 
miesto reikalų žinovai.

Debatams pirmininkaus Chi
cagos universiteto profesorius 
Paul H. Dougla’s.

Debatai prasidės 8 valandą. 
Įžanga 50 centų asmeniui. In
dustrinės Demokratijos Lygos 
nariams įžanga' tik 35c.

Patartina kiekvienam, kas tik 
galės, atsilankyti šių debatų 
'pasiklausyti. Bus galima ir 
klausimai duoti. Bukite, nesi
gailėsite !—V. P.}

Prašo pagelbosr_____
Prašau geros valios žmonių, 

kad galėtų paaukauti vyrišką 
siutą, size 38 ar 40, dėl seno 
prieglaudoj esančio žmogaus. 
Priduokite į Naujienas. Klaus
kite Marės Jurgelionienės.

Vasario 27 d. V^alsh 
svetainėj (Milwaukee Avė. 
Noblc St.) Bendras Rusų Be
darbiams šelpti Komitetas ren
gia didelį koncertą ir balių. Vi
sas koncerto pelnas skiriamas 
bedarbiams šelpti. Koncerte pa
sižadėjo. dalyvauti žymus’ rusų 
dainininkai ir dainininkės, tad 
programas bus gana Įvairus. 
Įžanga 65 centai, o iš kalno 
perkant tikietą—tik 50 centų.

. ' —N.

Hali 
ir

Įdomios diskusijos
Chicaga ar New Yorkas?

dity Club buveinėje, 3X5 Ply- 
mouth Court, šį vakarą/ vasario 
26 d., bus įdomios' diskusijos 
tema: “Kuris miestų prastesnis 
—Chicaga ar New Yorkas?” 
Pradžia 8 vai. vakaro.

William H. Holly, seniau bu
vęs Clarence Darrowo partner 
ris advokatų firmoj, 
jogei Chicago esanti 
nž Nęw tortą.

tvirtina, 
prastesne

Cicero
Nominacijų balsaViinij (priųiary 

eleetions) daviniai

trustiso vietai—J. V. Rockauski 
gavo 886 balsus ir N. Hendrik- 
se—3,228 balsų; knygyno ta
rybos direktoriaus vietai—Thos. 
F. Cullen gavo 3,770 balsų ir 
S. A. Dowiat-—3,366 balsų.

Praėjusį antradienį, vasario 
23 d., Čiceroje buvo į valdvie- 
tes kandidatams nominuoti bal
savimai (primary eleetions). 
Kandidatus statė dvi partijos 
—republikonai ir demokratai. 
Balsavimų galutini daviniai yra 
tokie:
Repuhlikomj sąrašu gavo btalsų

Prezidento vietai — J. Z. 
Klehna gavo 5479 balsų; mies
to klerko vietai— J. J. Pelikan 
gavo 5423 balsų kolektoriaus 
vietai—A. C. Rahlf gavo 3,- 
337 balsų ir I. Kucera gavo 1, 
679 balsų; supervisorio vietai— 
H. Langner gavo 5,401 balsų; 
asesoriaus vietai— Anton Vend- 
ley, 5,415 balsų; trustisb vie
tai—J. F. Kimbark (lietuvis) 
gavo 5,308 balsų; knygyno ta
rybos direktoriaus vietai —A. 
J. Zelenka, 5,070 balsų, ir . Ki
chotas Knol gavo 4,711 balau.

Demokratų partijos sąrašu 
gavo baisų

Prezidento vietai—J. C. Cer- 
ny gavo 4,400 balsų; miesto 
klerko vietai— Jerry . Viterna 
4,233 balsų; kolektoriaus vie
tai—M A. O’Brien gavo 200 
balsų; W. J. Conwayx — 200 
balsų, Louis Malek—223 bal
sų, J. F. Biestek—120 balsų, 
F. Guchna—3,433 balsų; su- 
pervisoror vietai — A. Macie- 
jewski gavo 8,339 balsų, J. C. 
Soper—-236 balsų, J. N. Meyer 
—£50 balsų, E. J. Novak—250 
balsų; asesoriaus vietai— H. 
R. Schwarzel gavo 3,815 balsų,

Iš

North Side
Humboldt Pąrko apielinkes

Humbpldt Parko Lietuvių Po
litikos 
susirinkimą ketvirtadienį, vasa
rio 18 d., Almira Simons sve
tainėje, 1640 ,North Hancock 
street. Susirinkimą atidarė pir
mininkas C. Ęąirįs, paaiškino, 
kad visi valdybos nariai ran- 
(Įąsi,i (iy; ,pąprąšę’ susirinkusius 
ramiai • užsilaikyti. '; ’1'r. , ■ ■ *'! ’

Sekretorius J. A. Jankus per
skaitė tarimus, (kurie buvo pri
imti. Kilo klausimas, kuriai par
tiją butų geriau remti balsavi
muose. Vieni įrodinėjo, kad dar 
per anksti, kad kandidatai dar 
nėra nominuoti. O kiti, matyti, 
buvo daugiau linkę prie demo
kratų, ne kad prie republiko- 
nų. Ir eina pasikalbėjimas apie 
tas dvi partijas apie pusvalan
dį laiko; •diskusuojarrĮa klausi
mas, į kurios partijos hedkvo- 
terius geriau lankytis. •

Jaunas kliubo narys, gavęs 
balsą, gan mandagiai įrodinėja, 
kad abi senosios partijos musų 
kliubui ne pakeliui. Iš* jų dar
bų žinome ką jos davė praeity, 
šiandie Chicagoj šeimininkauja 
demokratai pilnoj* to žodžio 
prasmėj, o štai uždėtos taksos 
didžiąusios. Gi daugiausia ant 
mažų namelių, kurių daugupiią 
turi darbininkai. JProporciona- 
liai imant, apAi'tmentai mažiau 
taksų moka. Primena, kad mu
sų kliubui naudingiau remti 
trečią partiją, i ?

Man rodosi, kąd mes nieko 
negalime tikėtis iš tų dviejų 
partijų, nes jos ne musų rei
kalus atstovauja, j ir jeigu mes 
patys, darbininkai, ^nesirūpinsi
me, savo reikalais,, tai nemany- 

Mu .y. n.< ».iįii y <i, A i įii.^ ■Iii'” 'Li1*1 y i , t >i ■! i 11 u-' ■

Milwaukee, Wišc.
Prakalbos temoje: ■ 

“AR BIBLIJA YRA DIEVO 
ĮKVĖPTA, JEIGU TAIP, TAI 

KAIP GALIMA SUŽINOTI”
Nedėlioj, Vasario 28,

JUNEAU HALL, 
ant Mitchėll ir South 6th St.

4 lubos
Pradžia 3:30 po piet

, Kalbės '
S. BENECKAŠ

x . iš Chicagos z x 
Rengia ir kviečia

Johovos Liudininkai.

iubas laike mėnesinį

' Įžangą liuosa 
Rinkliavos nebus

Dąbar yra tveriama Farmer 
.Labot. Varty ųf Illinois. Tai 
mums butų naudingiau susipa
žinti arčiau su minėtu. Farmer 
Labčr Party, .kuri laikys kon
venciją Lather Hali, 729 So. 
AVestern avenue. Konvencija 
įvyks sekmadienį, vasario 28 d. 
Prasidės ji 10 valandą ryto.

Baliauš' komisija pranešė, 
kad balius bus parengtas po 
Velykų, *nes dabar gavėnia, tai 
ne labai paranku rengti.

Matyt, j<lfubiečiai dar vis lai
kosi senų. papročių, kai krikš
čionybė buvo galingiausia, ar
ba, tiksliau pasakius, kai ji pa
sižymėjo ypatingu arogantišku
mu. Tais laikais masės, liaudis, 
vilko sunkų baudžiavos jungą, 
o katalikų vyskupai ir klebonai 
laikė baudžiauninkus ir juos 
išnaudojo’ taip pat, kaip*ir svie- 
tiškiai ’ponai. Kai žmonės ėmė 
kilti prieš baudžiavą ir kovoti 
už laisvę, tai bažnyčios vyriau
sybe keikė juos lygiai taip, kaip 
Lietuvoje keikė pralotas Anta
navičius 1905 me'tais tuos, ku
rie sukilo nrieš Rusijos carą.

Man rodosi, kad įneš kliubie- 
čiai su gavėnia geriau neužsi- 
imtumėm, ba rie musų reika
las! Yra tam tikri žmonės, ku
rie gavėniomis7 rūpinasi.

Draugas Grakauskas persta
tė naujfį narį —. J. Fabijoną, 
kuris tapo priimtas ^vienbalsiai. 
Butų gerai, kad ir kiti kliubie- 
čiai pasidarbuotų gauti naujų 
narių kliubui, nes šiam kliubui 
yra naudinga priklausyti. IPa- 
tekus nelaimėn, visuomet kliu- 
bas savo narius gelbsti. ' - ‘

Pavieniai būdami nieko nenu
veiksime. Tad apielinkes 'lietu
viai, rašykime į Hymboldt 
Park Lietuvių Politikos Kliubą. 
Kai busime organizuoti, tai ir 
politikieriai skaitysis su mu
mis vis daugiau. Pasidarbuoki
me kliubo gerovei. Nors ir da
bar kliubas yra skaitlingas na
riais, bet kai jis'bus dar dides
nis, tai busime dar stipresni.

Vienas klitibb narys serga. 
Tai visų senas pažįstamas p. 
Draugelis. Komisija Išrinkta 
aplankyti draugą Draugelį.

Frank.

PRANEŠIMAI
' Naujienų spulka

Naujienų skolinimo ir būda
vo ji mo bendroves nauja serija 
prasideda su 1 d. 
m. Galima įstoti 
laiku, nes raštinė 
8 ryto iki 8 vai. 
die.

ši įstaiga yra patogiausia dėl 
sutaupinimo pinigų, saugiausia 
dėl investmentų ir 
šia dėl darbininkų

Del platesnių 
kreipkitės 1739 So.

sausio 1932 
bile kuriuo 
atdara^ nuo 
vakaro kas

ATIDAI PfcDLIORIŲ IR 
SANKROVININKŲ!

Mes išdirbame pilną pasirinkimą VYRŲ 
KAKLARAIŠČIŲ už labai žėmas kai
nas, palyginus su augšta musų produk
to kokybe. Bandymo užsakymas, ne
žiūrint kaip mažas, įtikins jus teisin
gumu musų pareiškimo.

Pilniausias patenkinimas garantuotas, 
arba jūsų pinigai grąžinami.

Užsakymai iš kitų miestų greitai iš-• 
pildomi.

K. STEINBERG
915 W. Roosevelt Rd., 

Chicago, III. v

pai ankiau- 
žiuonių.
iniormącijų 
Halsted St

T. Rypkevičia, sekr.

Kun. M. X. Mockus. Paveikslų vie
toj turės viešas Diskusijas, kuriose ga- 
ės dalyvauti publika. Bus Bridgeporte. 

Lietuvių Auditorijoj, žemutinčj svetai
nėj, nedėlioj, vasario 28 d.. 7:30 vai. 
vakarė. Bus akyva ir naudinga. Kvie
čia visus I atsilankyti. Komitetas,

APSAUGOKITE SAVO 
PLAUKUS

DR. S. LINET
’ SPECIALISTAS

•z 
PLAUKŲ IR GALVOS ODOS

Mes išnaikiname pleiskanas, 
niežėjimą, sausumą ar riebumą t 
odos, sustabdome plaūkų slinkimą 'ir pa- 
gelbstim plaukų augimui.'

Gražus, švelnus galvos plaukai yra 
patraukiančiu pagražinimu veidui ir visai 
žmogaus išvaizdai.

MUSŲ KAINOS YRA ŽEMOS

3152 W. Roosevelt Road
Liberty Trust U Savings Bank BIdg., 

Rpom 204

N. E. kampas Roosevelt Rd. ir 
■ Kedzie Avė.

TEL. VAN BUREN 1200

Priėmimo valandos: nuo 4 iki 8 v. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. dieną.

Kitą laiką pagal susitarimą.

ligų
galvos 
galvos

JUS NETURITE 
PRALEISTI - - - -
25,000 žmonių jau matė garšųjį Rusi

jos kalbantį paveikslą

(su angliškais užrašais)

HALSTED ELECTRIC SHOE 
REPAIRING SHOP

Vyrų puspadžiai ir kulnys ............ $1
Moterų puspadžiai ir kulnys .......... 75c
Vyrų veltinės skrybėlės išvalomos 

ir sublokuojamos  ..........  50c
ESTELLE LITOS

: 1823 S. Halsted St.

Orėsiu Dezaininimos 
Dresių Siuvimas

Skrybėlių Dirbimas
M na telkiame ekspertu 1 a atrak 
cijaa Knoae kursuose. Dienomla 
ar vakarais Žema kaina tie 
amalai gn patraukiantys (r 
rerai apmokami Ralyklte dėl 

knymUe apie .-ursą, kuriuo 
Jus Įdomaujate.

Skrybėlės
Sės ilmokinsime kaip desal 

nti ir padaryti gražias story
I bftea. kol mokinatės Diplomo* 
I duodamos. Ateikite ar rakrklt 

dėl nemokamos knygmtAs 
MARTER COTX«GK

JOS F KASNICKA. Princtpai 
' 19© N RTATB BAN VHS

I—BnnrĮmnnrTrtMtM—jt ~r - -.fwn~_mT-r

CLASSIFIED ADS.I
*>——nmm——*.... . ........................

Educational
Mokyklos

, MOKYKIS BARBERYSTfiS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
- šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE 

672 West Madison Street

Financial
Finansai-Paskolos

SAUGUS INVEST- 
. > z MENTAS

Reikalinga $5000 ant pirmo 
morgičiąus. Geras užtikrintas 
investmentas. Kreipkitės Į 
Naujienas, 1739 S. Halsted St 
Bok 1382. .

Svarbios Prakalbos 
su paveikslais

I Temoje: ’ '
“KOKIAME LAIKE DABAR

GYVENAME” <

Subatoj, Vasario 27, 
' McKINLEY PĄRK SVET., 

prie So. AVestern ir W. 39 St.
Pradžią 7:30 vai, yak.

Paveikslus aiškins
S. BENECKAŠ

Visils kviečiame atsilankyti, 
nes programas bus žingeidus.

Rengia ir kviečia .
, Johovos Liudininkai.

Įžanga liuosa 
Rinkliavos nebus.

t . . * . *' ■ ♦ ■

ir buvo sujaudinti!

—GALINGA DRAMA 
—ŽAVINGOS DAINOS IR ŠOKIA

Dabar rodomas 
visą laiką

50c. iki 6:30 V. v.

Van Buren prie 
Michfcan

*............................... ... .. .......

PUNCH& 
JUOY

- Personai
.. Asmenų ležko

AŠ. C. M. RACZA1TIS. paieškau 
savo brolių Mateušo ir Juozapo Račai- 
Čių. Paeina iš Prienų miesto. Juoza
pas atvažiavęs į Ameriką 1911 m. į 
Divernon, III. T'uriu svarbų reikalą. 
Kas apie juos žinote, malonėkite pra
nešti — gausite gerą atlyginimą. C. M. 
Raczaitis. _806’^ E. Washington St., 
Springfield, III. *

tor-, •

Situatioip Wanted 
Darbo Ieško

BRIDGEPORT MOTOR SERVICE

Goodeonai Broliai
Fornišių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

■ STANKŪNAS ’
Kąs norit gerų paveikslų atvažiuokit 

l studiją arba pašaukit į namus'' 

3315 So. Halsted St.
Tel. Yards 1546

GERAS piekorius ieškau darbo už 
pirmarankį ar antrarankį prie juodos it 
baltos duonos ir bisketų. Kam reika
lingas, praneškite — Stanislovas Adam- 
čiį, 4922 S. Honore St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainui hardware 
storas su namu arba atskirai. 2621 W. 
69 St. Tel. Prospect 0833. x

PARSIDUODA delicatessen, išdirbtas 
per ilgus metus, 3 pagyvenimui kamba
riai, rendos $35.00 mėnesiui. Važiuoju 
Lietuvon. Geriem žmoniem atiduosiu 
už teisingą pasiūlymą. ,

5139 So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 3707

Doh’t 
neglect 
Colds

t Šalčiai krutinėję ar rerklfijo gali', 
pasidaryti rimtus. Palengvinki! '

. juos i 5 minutes su "Musterole",
. ‘ counter-irritant” i Uždedamas

kartą į valanda, Jis turi sutelkti 
•pageibft. Mįllonų vartojamas per \

<. 20 .metų. Rekomenduojamas ,daK-
> tary .ir elaUgių. ' . * <

■1

-

\ ■ -

Mes pildome 1931 
metų

Income Tax
blankas

Kam reikalingas toks pa
tarnavimas užeikite į

f'Naujienas
1739 So. Halsted St.
Ofiso valandos kasdie 

nuo 8 iki 8 vakare.
V * ■. ’ * ■

Šventadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai, po piet.

PARDAVIMUI delicatessen groseris, 
tabako ir kendžių kampinė krautuvė 
5 kambarių flaas. Renda $34.00.

1101 W. 69 St.

PARDAVIMUI bucernė ir grosemė, 
pigiai: priežastis piardavimo — važiuoju 
į Lietuvą, Savininkas

3002 W. 40th PI.

Real Estate For Sale 
kamai-'žemS' Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu 4 pagy
venimų kampinį mūrinį namą, apgyven
tas, 3 po 5 ir 6 kambariai, furnace Šil
doma. deram stovy, morgičius nedi
delis. .

; J V ‘ / ■ j ' ■’

Telefonuokite 3 vai. po piet.
Tel. Englewood 2428

BARGENAS. 2 flatų. neša gerą pel
ną, arti Ž6tb St., garažius. basemenus, 
šiluma. 2421 S. Trumbull Avė.

5 KAMBARIŲ mūrinė bungalosv 
parsiduoda labai pigiai, furnaso šiluma, 
puikiausia vieta. 7114 S. Rockwell St. 
Prospect 0^57.

PARDAVIMUI 8 kambarių cottagc 
greitam pardavimui tik už $2800 cash. 
32 įatve < Linie St. Tel. Victory 8447. 
—----- ---------------------------------- ------- - ---------------

BAGENAS. Parduosiu pigiai biznio 
namą'; stotas ir 2 flatai po 6 kamba
rius. Priimsiu seną namą į mainus. 
Storas liko tuščias, tinkantis visokiam 
bizniui. Patogi vieja. Pasinaudokit 
proga.

Savininkas ant vietos.




