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Karo Stovis In 
dianoj

Visoj Madison kauntėj paskelbtas karo 
stovis, ištikus susirėmimui tarp streikie 

rių ir mušeikų Anderson, Ind., mieste
ANDERSON, Ind., vas. 14. 

— Ištikus susirėmimui tarp 
streikierių ir mušeikų, f čia 
gubernatorius Townsend sku
biai prisiuntė miliciją ir pa
skelbė visoje Madison kauntėj 
karo stovis, uždrausdamas vi
sokius susirinkimus ir suei
gas.

Susirėmimas ištiko? prie vie
nos smuklės, kurioj rinkdavosi 
mušeikos ir iš kurios buvo už
pultas būrys gatve važiavusių 
General Motors priklausančios 
Remy lempų dirbtuvės strei
kierių__ Mušeikos panaudojo
prieš streikierius ginklą ir iš
tikusiame susirėmime 10 žmo
nių liko sužeista.

Padarius smuklėje kratą jo 
je rasta daug ginklų.

Padėtis mieste pasidarė la
bai įtempta ir gubernatorius 
skubiai prisiuntė miliciją.

Sužinoję xapie ištikusį susi
rėmimą, iš visų Michigano da
lių, ypač iš Flint; Detroit ir 
Iptų miestų pradėjo važiuoti 
organizuPti automobilių darbi
ninkai padėti Anderson strei- 
kieriams. Bet visi jie liko su
laikyti Alexandria, Ind. ir to
liau važiuoti jiems nebuvo lei
sta. Ten pasidarė tokis susi
grūdimas, .kokio .tas:. miestelis 
nebuvo matęs. Spėjama, kad 
iš ten atvykę streikieriai bus 
grąžinti atgal į Michiganą.

KOVOJUSIOS 700 ŽMONIŲ ŽUVO 
GAISRE TEATRE

Nelaimė ištiko Manchųkuo, chi- 
piečiams švenčiant naujus 
metus.

TOKIO, vas. 14. — Lavonai 
658 žmonių, kurie žuvo gais
re teatre Antung, Jtylanchukuo, 
jau liko išimti iš griuvėsių. Bet 
manoma, kad skaičius žuvusių 
pasieks, virš 700 žmonių. 28 
sinkiai sužeisti guli ligoninė-

IŠ LIETUVOS
Baisi žmogžudystė 

Oku p. Lietuvoj;
4 nužudyti

LOJALISTAI RUO
ŠIASI SMARKIAM

OFĖNSYVUI

dieną 
čižunų 
Trakų

. *Smarkus cfensyvas Visuose 
frontuose reikalingas nuga
lėjimui sukilėlių. Gal /ves 
verstiną kareiviavimą.

Rubsiuviai laimėjo 
12 nuoš. algų 

pakėlimą

Paruoš reikalavimus 
Illinois kasyklų sa

vininkams
Sutartas derybose su rūbų fa

brikantais algų pakėlimas 
pradės veikti nuo kovo 15 d.

NEW YORK, ya«. 14. — 15 
dienų deryboš ***ttl^r*AmaTga- 
mated Workers -Ir tū
bų fabrikantų užsibaigė JMlh- 
die paskelbimu, kad pradedant 
nuo kovo 15 d. algos 
rubsiuvių visoje šalyje 
keltos 12 nuoš.

Unijos prezidentas 
Hillman sako, kad .bendra pa
kėlimo suma siekia $30,000,- 
000 į metus ir žymiai prisidės 
prie darbininkų būklės page- 
rinimo.

Unija reikalavo 15 nuoš. al
gų pakėlimo.

šiandie susirinks progresyvės 
unijos atstovai aptarti savo 
reikalavimus. -

vadai, kurie vadovavo streikui, ir 
ninkai, kurie pasirašė taikos sutartį, 
ją; Viršuj: (iš kairės dešinėn) John 
for Industrini Organization (G. L O.' 
Martin, unijos prezidentas, 
vice-prezidentas ir L; S. Davidson, 
Donaldson Brown—General Motors 
pirmininkas, John T. Smith, 

, Enudsen, General Motors 
Ryt prasideda derybos 

trumpinimo klausimais^ :

enerąl Motors virši- 
, pripažindami uni- 
Brophy,! Čommittee 

) direktorius Homęr 
m -Mor tiiner, imi j os

Motors finansų kpmisijo; 
legaliS patarėjas ir Wm

algų pakelii
Naujięn

o {ir vąlandų 
-Acme Photo.

NEW YORK, vas. 14.

135,000 
bus pa-

Sidney

GILLESPIE, III., vas. 14. — 
Rytoj (pirmadieny) čia susi- 
rinkS r Progressive ? Minęrs' of 
Am. lokalų delegatai paruoš
ti reikalavimus Illinois kasyk
lų savininkams, nes dabartinis 
kontraktas i?žsibaig:a baland
žio 1 d.

Spėjama, -kad angliakasiai 
pareikalaus 30 val.\ darbo sa
vaitės, vieton 35 vai., ir pake- 
'įmo algų. Dabar pagrindinė 
algą yra $5.50 už vai. darbo

60 valstybių padvi-1. Vokietijoje nukapo- 
gubiną, apsiginkla- jo galvas įur trims

vinto išlaidas w^tpoiięms

Naujas sėdėjimo 
streikas Racine 

dirbtuvėj

Senoji unija, United Mine 
VVorkers of Am., jau paruošė 
savo reikalavimus ir ruošiasi 
pradėti derybas su kasyklų sa
lininkais Washingtone, nes ji 
ves derybas už visos šalies an
gliakasius.

WASHINGT0N,= vas. 14.
Surinktomis Foreign Policy
Assh. žiniomis, 60 valstybių kiečiafns įikcŪi nųĮtįpotbs,; gal-

• į ■ . • I • į ■ ‘ . I ' . \ *

i. ... ... .
daugiau negu padvigubino sa
vo išlaidas apsiginklavimo rei
kalams.

Tų valstybių bendros apsi
ginklavimo išlaidos nuo 5 bi- 
lionų dol. 1934 m. pašoko iki 
11 bilionų dol. 1936 m. ,

Nors daugiausia ginkluojasi 
Europa, tečiaus ginklavimašis 
didinamas ir visame pasauly
je. Ypač nepaprastai ginklavi
mąsi didina Vokietija. Po jo 
gi seka Rusija, Italija, Angli
ja ir t.t.

^ BERLYNAS, ^vąs.- 1/L—Ma 
cabre kalėjime dar- trims vq

Nelaimė ištiko vakar apie 
7:30 vai. vakare apie 1,500 
žmonių susirinkus į teatrą švę
sti naujus metus ir pamatyti 
specialį senovinį chiniečių vai
dinimą. Kaip manoma, gaisras 
kilo nuo žvakės aktorių kam
bary.

Kilus gaisrui publikoj, iškilo 
panika. Visi šoko prie diirų, 
bet dauguma durų buvo užra
kintos ir užkaltos. Prie durų 
ir rasta šimtai, lavonų, dau
giausia moterų ir vaikų. Grei
tai įgriuvo galerija ir lubos ir 
jau niekas daugiau išsigelbėti 
nebegalėjo.

Nuo teatro užsidegė gretimi 
namai ir gaisras sunaikino 30 
namų. | ■ .

f

Vietos ugniagesiai gaisrą su
valdyti neįstengė. Pagelbon at
ėjo mieste buvę Japonijos ka
reiviai, kurie dabar prižiūri 
tvarką ir rūpinasi sušelpimu 
nukentėjusių.

Ahtung turi apie 250,000 gy- 
veųtpj ų. Jis yra ąint Jalu upės, 
pl*ie Korėjos sienos.

-Ėųba turi 250,000 
kareivių armiją

pfie Korėjos sienos

14. — 
sugry-

per pastaruosius du metus vos. / - / L.:;
Vienas iš nužudytųjų; yba 

Kari Stangi iš Dpsden, kuris 
buvo pasmerktas mirčiai už 
^šalies išdavystę’ •. Du kiti btč 
vo pasmerkti mirčįąį' už “ne
politines” žmogžudystes.

Pereitą sayąity galvos buvo 
nukapotos keturiems žmo
nėms.
! Budelis 
pasirėdęs 
baltomis pirštinaitėmis. Pirš 
tinaičių niekad du sykiu ne 
dėvi.

keturiems : žmo

galvas kapoti ateina 
fraku, ęiĮipderiu ir

KAUNAS/ — Kūčių 
Okupuot. Lietuvoje, 
km., • Valkininkų vals., 
ap. buvo nužudyti keturi to
kaimo ūkininkai: M. Dudutis, 
Džengalavičius, S. Varanau- 
skas ir Černiauskas.. Ūkinin
kai nužudyti į juos paleidžiant 
po kelis revolverio Širvius.

įtariama, kad čižunų km. 
ūkininkus nužudė broliai Jan
kauskai, kurių vienas gyvena 
nepriklausomoje Lietuvoje, c 
antras okup. Lietuvoje, bet po 
nužudymo ir antrasis atbėgo į 
nepriklaus. Lietuvą. Abu Jan
kauskai musų kriminalinės po
licijos jau suimti ir kvočiami. 
Lenkai Jankauskus prašo jiems 
išduoti.

Lenkai uždarinėja 
ir “Kultūrą”

VILNIUS. — “V. ž.” prane
ša, kad Švenčionių Storasta 
uždarė “Kultūros” skyrius: 
Radiškėje, Kliukuose, Navi
kuose ir sulaikė tos draugijos 
skyrių veikimą Tverečiuje, Kri- 
konyse, Pečiurkose.

MADRIDAS, vas. 14. — Ma
drido militarinė komanda pra
nešė lojalistų valdžiai, kad su
kilėlių nugalėjimui yra reika
lingas smarkus ofensyvas vi
suose frontuose.

Lojalistai prarado Malagą, 
taipjau sukilėliai dabar viso
mis jėgomis puola Valencijos 
kelią, kurį sukilėliai apšaudo 
iš kanuolių.

Madrido komanda be to rei
kalauja vieningos komandos 
visuose frontuose, kad karas 
butų vedamas vienu bendru 
planu, nes dabar vieningos va
dovybės nėra.

Taipjau reikalaujama įvesti 
verstiną kareiviavimą nuo 20 
iki |15 metų, nes sukilėliai yra 
gavę desėtkus tūkstančių ge
rai išlavintų kareivių iš Itali
jos ir Vokietijos, tad ir loja- 
listams yra būtinai reikalinga 
žymiai padidinti savo armijas.

Tikimąsi, kad šis Madrido 
gynėjų įspėjimas bus išpildy
tas.

RAGINE, Wis., vas. 
Užvakar darbininkams 
žus į J. I. Case Co. dirbtuves, 
ten iškilo naujas sėdėjimo 
streikas, kurį paskelbė nuo 75 
iki 100 darbininkų. Streikas 
yra pasėka kivirčių tarp dvie
jų unijų.

Pirmesniam streikui vado
vavo automobilių darbininkų 
unija, kuri laimėjo pripažini
mą. Dabartinį sėdėjimo strei
ką paskelbė Nepriklausoma 
Darbininkų Taryba, kuriai pri
klauso apie 200 darbininkų ir 
kurie dabar bando kenkti uni
jai. . *

100,000 šiandie gryš- 
ta į General Motors 

dirbtuves
DETROIT, Mich., vas. 14.— 

General Motors pašaukė į dar
bą pirmfadieny 100,000 darbi
ninkų į tas dirbtuves, kurios 
buvo uždarytos streiko. Dau
gelis dirbtuvių atsidarė jau 
šeštadieny ir pradėjo priruo
šiamuosius darbus.

10 žuvo eksplozijoj

Anglija atsisakanti 
grąžinti Vokietijos 

kolonijas

DECATUR, Ind., vas. 14. — 
Erie prekių traukinys įvažiavo 
į kitų traukinį, užmušdamas du 
traukinio darbininkus, o kitus 
du sunkiai sužeisdamas.

AVIGNON, Francijoj, vas. 
|2. y 10 žmonių liko užmuš- 
;ą ir 4 sunkiai sužeisti eks
plozijoj, kuri sugriovė šautu
vų dirbtuvę ir keturių augštų 
namą.

BERLYNAS, vas. 14. — Iš 
gerai painformuotų diplomati
nių šaltinių patirta, kad Vo
kietijos ambasadorius von 
Ribbentrop susilaukė tik pa
barimo, kada Anglijos užsienio 
reikalų ministerijai įteikė Hit
lerio reikalavimą, grąžinti Vo
kietijai po karo atimtas iš jos 
kolonijas. r*

Viskontas Halifax, kuris ei
na užsienio reikalų ministerio 
pareigas, Eden atostogaujant, 
pasakė ambasadoriui, kad ko
lonijų. Vokietijai grąžinti nega
lima. i . '

HAVANA, vas. .14. — Ku- 
bos armijos vadas pulk. Bati
stą, tikrasis šalies diktatorius, 
paskelbė, kad Kubos armija 
dabar susideda iš 250,000 ka
reivių ir karininkų. ’Regulia- 
rėj armijoj tarnauja 18,245 
kareiviai ir karininkai. Liku<- 
šią dalį armijos sudaro atsar- 
ginįai korpusai, kuriuos Batis
tą pradėjo organizuoti pabai
goj 1934 m. Turėdamas tokią 
didelę armiją pulk. Batistą ga
li diktuoti civilei valdžiai ir 
įstatyti karininkus į visas .val
diškas vietas ir dagi į mokyk
las.

Dėl pelių pasikorė- 
žmogus.

TRAKAI. — Prieš keletą 
dienų šnipelių k., Trakų apsk.-, 
viename kaime staiga dingo 
vienas 60 m. amž. ūkininkas. 
Jo namiškiai sujudo. Tik an
trą dieną jis buvo rastas sa
vo pirtyje pasikoręs. Visi su
sidomėjo jo savižudybės prie
žastimi. Ištyrus reikalą, pasi
rodė, kad šį žmogų žudytis 
privertė maži gyvuliukai... pe
lės. Pasirodė, kad tas ūkinin
kas, kaip ir daugelis senų žmo- 

savo pinigus susukęs į 
stogan. Po 
kad jo pi- 
vaikuš

Sukilėliai pietinėje Ispanijo
je jau liko sulaikyti. Kartu lo
jalistai veržiasi linkui Grana
da ir kitų pietinės Ispanijos 

‘sukilėlių “laikomų "miestu.
4 T"' ■■■

7 sudegė automobily
LAKE CITY, Fla., vas. 14. 

— Septyni nariai Georgia ūki
ninko šeimynos sudegė, kada 

“jos automobilius įvažiavo į 
ūkio troką ir užsiliepsnojo.

Na-

Naciai pertvarkys 
protestonųbąž-’ 

nyčio
BERLYNAS, vas. 14.

ciška protestonų bažnyčios ta
ryba rezignavp ip jos rezigna
cija liko priimtą, babar lau
kiama dekretpr, kuris visiškai 
pertvarkys protestonų bažny
čią Vokietijoje, kiįri dabar yra 
suskilusi. Vieną1 dalį valdo na
ciai, bet kita dalis naciams ne
pasiduoda ir laikosi nuošaliai 
nuo nacių sinoao. /Tikimąsi, 
kad nacių dejerptas bus pa
skelbtas rytoj. ” \ ;

BROKERIS TURĖS ATLY 
GINTI BANKO NUO

STOLIUS

au-

riių, 
mazgą laikė įkišęs 
kiek laiko pamatęs, 
ligų maišely pelės
gina, o iš banknotų telikę tik 
skuteliai. Tokiu būdu iš dide
lio susigraužimo jis nebeišlaikė 
ir pasikorė.

PATRAUKĖ KALTINAMAI
SIAIS Už KĖSINIMĄSI PA
DEGTI P. ALEKSOS DVARĄ

COATESVILLE, Pa., vas. 
14. — Lėktuvas ir šimtai žmo
nių ieško automobilisto, kuris, 
kaip spėjama, tyčiomis suva
žinėjo Helen Moer, high school 
mokinę ir jos lavoną nusivežė 
su savim. Mergaitė prapuolė 
ketvirtadieny gryštant iš mo
kyklos. Ant kelio rasta jos 
daiktų. Manoma, kad tai buvo 
tas pats automobilistas, kuris 
pereitą savaitę toje pačioje 
vietoj buvo užpuolęs kitą mer
gaitę. Spėjama, jis bandė nu
sikratyti liudininkės, bet per 
klaidą užmušė Helen Moer.

Chicagai ir 
ralio oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau 
Saulė

5:22. .
teka 6:47, leidžiasi

REVELSTOKE, B. C., vas. 
14. — Sniego nuslinkimas iš 
kalnų nunešė - Ganadian Paci
fic geležinkelio sniego valyto- 
’ą į 100 pėdų gihimo Illecille- 
waet upės tarpkalnį, 25 m. 
rytus nuo čia. Lavonai pečku- 
rio ir konduktoriai^ jau at
gauti. Bandoma ištraukti ir 
patį traukinį.

Bando išgelbėti 100 
užpustytų žmonių.■ .J ——__ j
SAN FRANCISCO, Cal., v. 

14. — Keturiose vietose vaka
rinėse valstijoje gelbėtojai dir
ba ‘ didžiausiu .paskubamu, kad 
prasimušti prie 100 užpustytų 
Žmonių, taipjau surasti 7 pa
puolusius žmones. Visiemš Ka
karams gi gręsia nauja snie
go audra.

AGAWAM, Mi|ss., vas. 14. 
--- Alkana ir ! siisilpusi 
Springfie'lį knygyne liko suim
ta Mrs. ĘlėąiįdP Rąpdail, į ka
bios 23 mėn. duktė buvo rasta 
liegyva' skrynioje ? je^ ikamba- 
ryje.

NEAPOLIS, vas. 14. ■

Ųniberto susįlaulc^ sųnąjte, ku^ 
riam po tęvo tekį užimti 

zstą. Naujagimiui duota net 
vardų.

Ita*
Ii jos sosto įpėdinis princas

so-
12

BINGHAMTON, N. Y.,.vas.' 
14. —; Andrew J. Horvatt, pre
zidentas vietos banko, speku
liavo biržoj ei banko pinigais ir 
prakišo $1,250,000.' . Dėlei to 
bankas turėjo užsidaryti ir 
prezidentas liko nuteistas nuo 
8 iki 12 metų kalėjimam Da
bar teismas nusprendė, kad 
brokeriai J. S. Bache & Co. iš 
Nėw Yorko, turi sumokėti ban
kui $626,281.36, kuriuos Hor- 
vatt pražudė per jų firmą, nes 
jie gerai žinojo, kad., jis spe^ 
kuliuoja banko pinigais.

S ■ 7. : . ■

LONDONAS, vas. 14. — Iš 
artimų karališkai Šeimynai šal
tinių patirta,' kadabdikavęs 
karalius Edvardas negryšiąs į 
Angliją mažiausia 
metus.

NEW HAVEN, Conn., vas. 
14 — Charles Seymoįrr, isto
rijos profesorius jr pulk. House 
biografas, tapo išrinktas Yale 
universiteto prezidentu.

per tris

MAĘIJAMPOLĖ. —Savo lai
ku buvo kėsinamasi padegti 
buv. min. p. Aleksos dvaro tro
besius prie Marijampolės. Dėl 
tų pasikėsinimų -7 vietos žmo
nės patraukti kaltinamaisiais.

Vatikanas turi at 
stovas pas Ispani 

jos sukilėlius

' PARYŽIUS, vas. 14. — Pre
mjeras Blum per radio atsi
šaukė į milionus valdžios dar
bininkų, bent šiuo laiku nerei
kalauti pakėlimo algų, nes tai 
sutrukdytų šalies ekonominį 
atsigavimą. Valdžia iš savo pu- 
;ės kovos kainų kilimą ir pa
kels algas kaip tik pagerės ša
lies finansinis stovis.

RYMAS, vas. 14. — Vatika
no metraštis parodo, kad Va
tikanas turi paskyręs “pusiau 
oficiali” atstovą prie Ispanijos 
sukilėlių valdžios Burgos. Juo 
yra kardinolas Isidoro Goma y 
Tomas iš Toledo. Bet 
Vatikanas palaiko ryšius 
Valencijos valdžia.

' BERLYNAS, vas. 14. — 51 
delegatas iš 14 valstybių, jų 
tarpe trys amerikiečiai, atlai
kys čia keturių dienų konven
ciją ir bandys įkurti interna
cionalinę pasaulinio karo vete
ranų organizaciją.

kartu . * ir su

ALlBANY, N. Y., vas.
Christopher Miller iš Hoboken, 
N. J., svarbus liudytojas John 
J. O’Connell Jr., pagrobimo 
byloje, pasikorė vietos kalėji
me.

14.—

■ HĘLSINKAI, Suomijoj, vas. 
14. — Rytoj rinkimų kolegija, 
susidedanti iš 300 atstovų, 
rinks naują Suomijos prezi
dentą. Yra keturi kandidatai. 
Išrinktasis turi gauti daugiau 
pusės balsų. Išrodo, preziden
tu bus išfrinktas liberalas StahL 
berg, vieton dabartinio kon
servatoriaus Svinhufvud.



NAUJIENOS, Chieago, ID.

Vokiečių Ekspansijos

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Šiaudiniai Pagrindai

(Tęsinys) 
Tikrai Vokietijoje viename kvd. 
kilometre gyvena 140 gyvento
jų. Tai daug. Bet štai Anglijo
je gyvena 100 gyventojų, Olan
dijoje— 232, Belgijoje 265, 
Italijoje — 142 if tair> tolinu.

Bet iš čia neseka daryti iš* 
vadas, kad teh, kur tiTČlau yra 
gyvent/ijų, kad jiems privalo 
gretimi kaimynai savo teritori
jos gabalus užleisti. Jėi ta'p 
samprotauti, tai vokiečiai pir
mieji turėtų dalj savo teritorU 
jos atiduoti belgams, ciani
dams, anglams ir kitiems. Juk 
visos tos tautos turi dar ma* 
žiau žemės, o be to, jos yra 
vokiečiains kalrtlyhistėje. O Vfe* 
nok, kąip tik čia antraip išei
na. Vokiečiai tyko iš Belgijos 
beveik tokį - pat kraštą, kaip 
Klaipėdos, atplėšti, nieko prieš 
neturėtų, kad iš Olandų kaip 
ką gautų, tik dėl anglų tyli; O 
tyli tik dėl to, kad anglų kamša
tis smarkiau muša, kaip vokie-

jos džiunglėse. Jie palinkėtų 
tuoj tų jų nukariautų 1kraštų 
gyventojams nešdintis į tolimus, 
kad ir į Pietų Amerikos kraš- 
tus, o čia patys apsigyventų.

Ar tai lietuvis privalo ramiai 
į vokiečių šituos 
žiūrėti, ar jis turi 
sileisti ?

Man lankant su 
kiečiu lietuviu Klaipėdos, kraš
tą jam pasakojau, kokia čia ei
na didelė kultūrinė kova tarp 
vokiečių ir lietuvių. Jam rodžiau 
lietuvių privačias atidarytas 
mokyklas ir vokiečių Klaipėdos 
krašto autonominių organų iš
laikomas.^ Pabrėžiau, kad lietu
vių mokyklos savo gePu sutvar
kymu, atrinktais mokytojais, 
geru '• auklėjimu Vokiečių mo
kyklas konkuruoja ir tos mo
kyklos lieka pustuštės; o lietuj 
vių kirilštihai prikimštos.

Jam visa tai patiko, bet pa
abejojo, ar iš to busią naudos* 
Girdi, tai viskas labai brangiai 
kaštuoja, o vokiečiai tokia di
delė tauta vis dėlto gali Klai
pėdos kraštą laimėti... Girdi, ši

tai tirščiau apgyventa. Tą patį taip kultūringa tauta ir tokia, 
butų galima pasakyti apie es- ^ymi šiame krašte jų kultūros 
tus, norvegus, švedus, kur gy- ital<a- 0 šitas pasikalbėjimas su 
ventojų žymiai mažiau tenka tuo amerikiečiu lietuviu ir pa- 
vienam kvd. kilometrui, negu akstino mane šitą mažučiuką 
Lietuvoje. O jei visos šitos tau- straipsnelį parašyti.
tos sudarytų vieną junginį, tai Panašiai samprotaujančių pa
yra įsikurtų Baltoskandijos są-1 sitaiko ir Lietuvoje* žinoma 
junga, tikrai vokiečių apetitais!nesiryžti, tai ir nieko nelai- 
atkristų tykoti kas nors Iš Bal-'^ėti! Tik tie laimi, kas koVo- 
tijos valstybių’atkasti, nes čia ja. Vokiečiai dabar pradėjo Vi- 
taip pat susidarytų tokia kUmš-isame drastiškai elgtis, jau yra 
tis, kuri taikiai hitleriškai gal-|daug ką savo valstijai ‘atsiekę 
vai galėtų užvažiuoti
tokį .smūgį, kad toji nacional-Prerija vis į didesnį skurdi 
sociįizmu atmiešta skysta gal- stumia. Lietuvos kaipo valsty.-. 
va tuoj atsipeikėtų,

Iš tikrųjų, kai skaitai vokie
čių .panašius samprotavimus

Bet- jei šitokiu vokiečių sam
protavimu vadovautis, tai lietu
viai turėtų latvių žemes už- 
glemžti, nes Latvijoje viename 
kvd. kilometre gyvenama tik 28 
gyventojai, o Lietuvoje dvigu- 

bes interesai spirte spiria iri- 
tensingai varyti savo kultūrinį 
darbą, o ypač jį gilinti Klaipė-; 

če ko jiems reikalinga dang alui? krart,“ ir «k did!s 
erdvės; net keista darosi, kad mas teig.amų vai-
šiam? amžiuje gali tokios min
tys gimti, o vienok taip yra.*

Kas gi vokiečiams draudžia 
daryti kultūrinę ekskursiją ir 
veržtis i kitus mažai apgyven
tus kraštus taikiu budu.. štai 
Pietų Amerikos didžiausi žemes 
plotai, laukia gerų darbininkų, 
čia gali dar daug kas' apsigy
venti. Ir net vietos vyriausybes 
jau nėra taip labai priešingos 
ramiai kolonizacijai. Bet visa 
bėda, kad ramiai kuriant kolo
nizaciją, ne fizine jėga žemės 
Įgijus, reikia pačiam tų žemę 
dirbti. Nėra kas čia pavergti, ; 
nes neturima vielos gyventojų 
vergimui priemonių.

Tąi yra vieba iš svarbiausių 
priežasčių, dėl ko vokiškas hit- 
lerizmas karu nori veržtis į 
svetimas žemes, Svetimomis 
rankomis jis čia nori šeimin'li
kau tl čia tikrieji jo ir atvirie
ji tikslai. Be to, užėmus tokius

Chieago, III.
HM
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Reikalaukite DEGTINES
Klausykite musu Lietuvškų radid programų Pirftiadienio vakarais, 10:0(1 
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Ofiso
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GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

2400 Wėst Mkaisbtt Štreet 
Vai. 1 iki 3 pd pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 733Q
Namų telefonas Briinswick 0597

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nbdėltoniis hUo 10 iki 12.

3343 South Halsted. St.
n. <TeV j, t 

Ofiso Tel/ BouJęvąrd 5913

Tom Taylor |
18 mėnesiu 

Senumo
STRAIGHT r

KENTUCKY 
BOtlRBON1, -i 

DEGTINE,

■’ 90° c ' '
- H

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE NATHAN KANTEIt

MUTUAL IKĮUOR COMPAHY

S. M. 8KUDAS
Plioiiė Montoe 33*7?

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avemie PhOne Vards 1138

EZERŠKIS IR SŪNŪS
10734 Š, Mlcliiįaii Avė 5 Tėl. Pūliniai! 5703

u Ii ......... įffįlii 4 -

I. »■... >■'

g J. LlULEVIčIUS
4343 So. California Avemie. Pilone Lafayette 3572

J A. MASALSKIS ...............
3307 Lituanicįi Avenue Pilone Boulevard 4139

kraft 
pimento

The 7 
Kraft 

Cheese

now Irt rlėVv- 
Swdnkyswig glassesl

Spatkllfig glasses stretvh wlth 
bright stare ,.. thė HėlV Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And vfhile you’redoing 
it, fcet accįukintcd 
with ši! šėvcn 
Of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelouš for 
sandvdches.salads 
and appetizers.

šių ir vokiečiai turės dantis 
atkąštl. j \

Bet vtš dėlto reikia turėti vil
ties, kad Vokietijoje kadfr ners 
demokratine santvarka įsigalės 
ir pHė valstybės Vairo atsidurs 
tie žmones, kurie nesikėsins 
vePgtK kitų tautų nei knltuVL 
niai, nei ekonominiai* O šių die
nų vokiečių pretenzijos įsigyti 
naujus žemės plotus yra šiau
dais paremtos ir jokios HhltOs 

kulttiringus krhštUs, kaip. Balti
joje, Ukrainoje, nereikėtų tiek 
daug vargti iki jsikursi,. ka’p
^kyšime kokiose norš Brazili-jos Rr||{R0S neišlaiko. Vokiečiai

užsimojimus 
vokiečiui nu*

vienu ameri-

moka apie visai nerimius daly; 
kus neva moksliškai galvoti ir 
samprotauti Ir kartais į mažai 
palavintus žmones daro įtakosi

Kaip kas net pradedi gavo 
nenaudai vokiškam hltlerlžmul 
užjausti. Girdi, tokia didėle-tau
ta, tokia aukšta’ kUltura reikia 
gi jiems duoti daugiau erdvės; 
Tad išeitų, kad visoms didė
lėms tautoms reikia pUstis ma
žų tautų sųskaitoii. Tikrai vi
sai nerimtas galvojimas, o vie
nok kaiįi kas panUŠiAi pradeda 
samprotauti/ ‘'

—-Piara Bellutm

Lucky Strike Dova
nas Dalina Mili

jonais
Nuo pručįtų metų gegužės 

mėnesio, t. y., nuo pradžios 
SlVėepŠtake loŠiiho, jau išda
linta daugiau kaip 2,400,000 
dovanų.

Lucky Strike SVveepstakc 
yra paprastai tariant, kon- 
testas, susidedąs iš li^iidifes 
dairių rinkinio. Ūž ’išririktafc ir 
pripažintas dainas kOntetjto 
dalyvis gauna Lucky Strike 
cigaretų dovanas. Duodama 
20Q cigarėtų kartonas ir pen- 
kiasdešiinj^^cigąrętų blekinėš.

šis kontestas 'turi lyg ir du 
tikslui supažindinti dalyvį si 
I i a u d i e s pcpuliariaus’om's 
dainomis ir geriausiais Litėky 
Strike cigiirėtais, nes Lucky 
Strike yra lengvaus užsirti- 
kymo cigaretai, padaryti iš 

tV; ^n^us tabako. 
Daugelis jau iš kontešto daly
vių yla įtikinę ir pranešę tų 
;cigaretų gamintojams, kad jie 
atsisakė nuo kitų ir i’uką tik 
Lucky Strike Cigarėtųs.

Lucky Strike yra vieninteli, 
- turintys “toastirig0 proceso pa-

■ii, n tfinit

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ' l ’

AMBULANCE
' PATARNAVIMAS

' Diena m naktį
Visi Telefonai YARDS 17414742

4605-07 So. Hetmitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYKlTE 0727 .............  ;

koplyčios visose

.js jįiiiimiiiH ei U n i n

718 Wėst 181h Street

LACHAWICZ IR SUNUŠ
2314 West 23rd Plącfe Plioriė Canal 2515

S. C; LACHAVlCZ
i2-U Ėast 1081h St. Tel. Pullniaii 1270 arba Canal 2515

4707 gOfJTH HALSTED STREET
Visi Telefonai Yards 0861

VIENINTELIS DISTR1BUTOR1US '

* • ; -i'.',' '■■■'

gerinimus. Pažymėtina, kad 
šįUo procesu apvaloma tabakas 
iiiįio šiukšlių^ ėržinkMių pl4ie- 
lUaišii, ko paprastai, yra kitų 
hlšiių tabako gamybbjė. 
rūkydami ‘Toa^tihg4, apbattgO^ 
site- gerklę nuo gižinimo ir ko- ii • ' • -v ’ 1•it < • ,

Kitus dalykas. Lucky Strike 
yla pagįirUriiaš iš Vidinių 
rinktinio tabako lapų, kitaip 
sakant, iš MMbš
Cheminis bandymas yra paro
dęs, kad vidiniai lapai yra ge
susiai tik^ Užsiru-

kymUi. štai dėl ko Lucky 
Strike iš jų dirb&ifyL Dėlto ir 
tie, kurie įstojo į kontestą ir 
išmėgino šiuos cigaretus MtajU 
sakė nuo kitų iič iaabar ruko 
ik Lucky Širite i t 

. .. ■ ■ '■ • •.. ■ • / 
''■‘Ui’ ■'

Vakar Mit 
gandras S

ė Alėk- 
haikus

Vakar antrą v<ą] 
tų, apskričio vlig 
Aleksandras Shfil

landą po pįė? 
pninėje mirė 
Ikus.

VČlionis buvo i 
rotorius
Paėjo iš Ziliasų aj 
z: 11 i i & L n t LnlHirt1* Ii

tiafys ir sek-* 
klų' iiiiubh. 
[JškriČip, feiflfe; 
M1 id b t* i I ii ri ta iClllllSKllį KullllOj -B

VajfeM|iiIų pavapi

• 1 uidofiįVos Ivv

turis ranuasi 
įjoję. " ,

IcS HŽftrthVLAutll LIVl v j

Lietuvių Tautiško
. u»pviy i, 

įse kapinėse.
liūnas yra pašarvotas pas 

laidotuvių direktorių, Š. La- 
chaWiczių, 2314 West 23td 
Place*

o.i w,..t -.7 ž,t į •

Juokai
— Jurgis baisiai; Susimušė ši;

Jpųti, išmušė Visus Jono dan
tis, paliko tik vienų. /

■.A O kodėl paliko tą vienų?
Kad dantis, Skaudėtų?

~IETUViAMS TABAKO KRAUTU V 
NlteMS PRANEŠIMAS •

i, i >

j S/Jeigu jljms StpkUpja OLD GOLD 
CIGARĘTV Paveikęluotų Mįslių 
Ir j Oldį’ Ctold pighretiv kontėstą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti. čiulps ^lėfo1^.;^..

Paštėbetiha, knėra jo
kios galiipypės krautuves apfd- 

; pinti pilnu 'PaVėįksluotų ; M šilų 
kieikiU, dr iŠdhkstO nUspęti kiek
S-v * r *£ ■ / ' ■ . ■

';.,N AW:
1739 So. Halsted St.

Tdfefonaš ČANAL 8500
niiifiiitoiiHMiiAi ii.ffliiii-- i.rniT-trr-hrti h fiiTi
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Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuviu 
Laidotuviy Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Ttiriihfe Koplyčias VteOBė MiėstO Dalyse

«/, LJiZOLP
1046 Weat 4(|tli Street

atskirti nuo juodųjų kauliu 
kų.

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

LiėtUVoš/ liaudis Ir jau- 
nuotoeile Hori šviestis. Švie
timo tikslui yra jstėigtas 
if jaii 14-ti ihetai leidžih- 
rtias rimtas mokslo, litera
tes it VisUOtoehžs mėne
sinis iliUsttUotaš ŽUtnaihs

KULTŪRA '
“kiiltiirį redaguoja garbės 
prof; P; Lėdnas, bėhdra- 

* dttfbiauja įžymiausieji Lie
tuvos inpkšlĮhiiikaiį rašy
tu jai, veikiai, todėl “kui- 
jburos0 turinys yra rimtas 
Įdomus ir naudingas.

Pažangieji aihėHkiėčiai 
—Ištašykite savo giminėms 
ir pašjstairiięriiš Lietuvoj 
1907. metate Žurnalą “Rtil- 
tUf^l arba ilšifhŠykltė jį 
patys, lies ‘‘Kultūroj“ ra
site daiig■ raštų, kurie 
įdomus perskaityti ir Ame- 
tifej gyvėiirtntiems.

fie. ib, “kmturos” Žur- 
naiae 1987 mot. duoda sa
vo pilhai užsimokėjusiems 
skaitytojams nepaprastai 
yėftirigą tlovailą— dailiai 
iliustruotą įdomų įžymio
jo anglų rašytojo—

DĖRNARD SHAW ROMANĄ

“Juoda mergaitė 
IEŠKO DIEVO”.

“Kultūros” mėtinė kaina 
nepaprastai pigi: ,

Lietuvoj metams tik 16 lit.,
Pusmečiui ......................  8 lit.;
Amerikoj metams ........ 4 Jok, 
Pusmečiui ........ ;.......  2 dol.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTURA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietiiva

kurtos kfUtttUV&s pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čih daug padės. Gi 
mes. gavę iŠ jušų pareikalavimą, 
pasisteri^sirtife juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kdd niekttortiet krautuvėje 
nebūtų it Olil GOld ; CigUtetų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

Rlionėti ijoulevtlt'd 5203

Mrs. Anelia K. Jarušz
Physltal ThėHpy 

and Midwlfe 
6630 Sd. Western 
Avė., 2nd flObr 
Hemloėk 92^2 

Patarnauju prie 
gimdyirtb nuirtuo
se kr ligrūiiiiigsė, 
duodu massage 
electric treat- 
itietit ir magne- 
tie blanksta ir et. 
Moterims ir' mer
ginoms patari
mai dovanai.

, — ObUollš kasdien; gydyto
jų. fiup ndftių huVato.

— Taip, bet cibulis kasdien, 
nuvaro visus žmones.

Surinko John Faiza Jr.

ADVOKATAI

gi

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dedtborh 
Kaftib. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3823 So. H&lsted St.
Valandos vakarais ri jo 6 iki 8:80 

Tėl. Boulevard 1816 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENtlE

Rėš. 6515 So. Rockvvell 
Telephone: Republic J97E3

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vėda bylas Visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

.3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262 
Oflsd vai. difenotois nUO i iki 5 vai.

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 LbWe Avė. Tel. Yhrds 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Rooih 737

Vai. 9 kytė iki 5 vai. vflkdre 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta:
Namų Tel

6733 Crandon Avenue 
: — Hyde Park 3395

Clemėnt J. Svilow
. ADVOKATAS

33 NO. LA SAtLE STREET 
‘5-tos lubos Tėl. CENtral 1840 i

? Marmicite Tark Ofisas:
6322 SOtlTH WESTERN AVĘ.

Telefonas FROspėct 1012
. Vakarais i* šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI
3

DR. VAITUSH, DPT.
LIEfŪVIS

Optometrically Akių Specialistas
PalėhgVina aklų įtempiitą, kuris 

c-šti priėžastihii galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuOtU- 
;no, skaudamą akių karštį, atitaiso' 
trumparegystę ir toliregystę. Prireh- 

tgia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė alyda atkreipiama į mo
kyklos vaikuš. Kreivus akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 V. Ne
kėlioj huo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitrtiSOmbs 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A V.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuš

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Hhlstėd St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, huo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartj, •iiiiMi *Aii ***»■

Ofiso Tel/ Boulevard 5913
DR. BERT ASU 
756 West 351h St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. j 
valąndos nuo 1-3 nuo 6:30‘8:30 
Nedėliomis pagili sutarti 
4919 SO. MtCHIČrAN BLVD.

Tel. Kenwo<»d 5107

Pirmadienis, vas. 15, 1937

Dr. C. J. Svenciskas
BBNT1STAS

OFISO VALANDOS: *10 v. r. iM r
Vak vttkatOi Treč ir sekm. pagdl 

SUsitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Tėlėfdnae LAFAYETTE 8010
■ t .-X „J.........» ■■ . <■

~ „ Phone Canal 6122

GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir <7—8 
Seredomis ir nėdfcl. phghl SiitUrtj 
Rez.6631 Šo. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Officė Wentwotth 6380
Rez. Hydė Pftrk 3895

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

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

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisai Ims so. asHlaND avė.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
, vak. Nedėlioj pagal sutarimą

Ofiso Tel.: BoulėvArd 78Ž0 
NantU Tėt t Ptospėčl 1930

Ofiso Tel. Virgihia 0036 
Residence Tel BRVERIA 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos I

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija

Valaridos—9—io A. M; 
Nedėlioj pagal sutarti

nuo
Rezidencija

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

< Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valaridbs: hUo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nUo 10 iki 12 a.m 
DR. S. SAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St. 
CHICAGO, 1LL.

DR. A, J. MANIKAS 
nimnciAN-suRGEoN 

OfHėe 4070 Archer AVenue 
TėL Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p. 
OfHcė & Residertėe 2519 W. 43rd St.

TeL Lafayettė 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p- 

Kasdien, išškyrųs Sėredą.
Sekmadien; susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 y. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ii- akušeris.

Gydo staigias it chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau- 
jahsius metodus X-Ray ir kitokius 
elfekttos prietaisus.

Ofisas it Labofaotrija:
1034 W. 18lh St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Šuperlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland A ve.
2-ros lubos 

CHlCAGO, ILL. 
OFTSO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai.-ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phonė MtDWAY 2880
, ■ —i—; ■■w - .i ...

Tėtėforifes Yards 1)994
Dr. Maurice Kahn
463i souTit ašhland avė.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedgl. nuo 10 iki 12
Rėz. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dotchestėr 5194 
Rez. Tel. Drekęl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

MbtėriŠlcy, Vyriškų, Valkti, ir Visų 
chroniškų ligų

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valaridos: 2—4, 7—9 Vai. vak. Nedė 

liohiis it Šventadieniais 10-^12 
dieną.
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

Iš Menininkų Stei
giamo Susirinkimo

BcHajnu* šokėjų grupė, lietu
viškuose kostiumuose, pašoko 
keletą numerių lietuviškų šo-

. r; ■.
NAUJIENOS, Chicago, Ūl. '

t • *■ . r \ • .’ ‘ ■ ’ ’

BLOGA VEIDO IŠ
RAIŠKA DAŽNAI 
BŪVA NUO UŽ

KIETĖJIMO

>4

Dalyvavo konsulas Dr. M. 
Bagdonas ir daug meno 

rėmėjų; muzikalis 
programas.

Buvo užkandžių ir alaus.
Susirinkimas užsitęsė iki vi

durnakčio.
—Kliubo narys.

Praeitą penktadienį Sanda
ros svetainėje įvyko Lietuvių 
Menininkių Kliubo ir visuome
nės darbuotojų bendras susi
rinkimas. Tarp svečių buvo at
silankę: konsulas Dr. M. Bag
donas, Dr. Kliauga, p. Jonas 
Byanskas, dain. p. Pažarskis, 
p-nia Baronienė ir daug kitų 
darbuotojų ir inteligentų.

Kliubo pirmininkas, p. V. 
Beliajus, pakvietė kalbėti Mi
ką šileikį. Šileikis paaiškino, 
kaip ir kada Lietuvių Meni
ninkų Kliubas buvo suorgani
zuotas; koks kliubo tikslas. 
Kalbėtojas nurodė faktą, kad

jaunuomenei, ji pradėjo skver
btis ne tik į visas kitas profe
sijas, bet ir j meną bei dailę, 
šiandien lietuviai turi jau 
vien Čikagoje nemažą skaičių 
dailininkų, o kiti,' turėdami 
pašaukimą, tebesimokina. Di
desnę dalį dailininkų sudaro 
čia gimusi jaunuomenė. Kad 
neleisti jiems pakrikusiai din
gti svetimtaučių tarpe, o tai

buvo suorganizuotas šis kliu
bas. Kad tokį kliubą organi
zuoti buvo pribrendęs laikas, 
tai įrodo tas faktas, kad be 
kliubo buvo surengtos trys lie
tuvių meno parodos, kuri pas
kutinė, praeitų metų paroda, 
buvo ypatingai sėkminga.

Toliau kalbėtojas iškėlė aik
štėn ir kitas kliubo veikimo

menes paramos, pats kliubas 
nebegalės surengti viešų me
no parodų, nes jis neturi pi
nigų. Jeigu visuomenei rūpės 
dailės kultūros judėjimas 
taip, kaip jai rupi kitokis me
nas, tai ji turėtų paremti mo
raliai ir materialiai. Šito su
sirinkimo vyriausias tikslas 
yra surasti būdą, kaip įsteig
ti meno rėmėjų fondą. Toki 
fondą, p. Šileikis patarė stei
gti atskirai, kurį globotų ats
kiri asmenys, o ne pats kliu
bas. Kad paakstinti jaunųjų 
menininkų įkvėpimą, už atsi- 
žymėjimą parodose, , reikėtų 
duoti jiems šiokias-tokias pre
mijas iš rėmėjų fondo.

Konsulas, Dr. M. Bagdonas, 
pasveikino susirinkusius pa
reikšdamas, kad jam linksma 
matyti tokį gražų būrį lietu
vių, turinčių kilnius norus, 
ypač bendrus lietuviams kul
tūrinius tikslus. Kartais iš 
mažo, vos pastebimo dalyko, 
išauga dideli,—stipri ir reikš
minga organizacija. P-as kon
sulas pareiškė vilties, kad 
Menininkų Kliubas gyvuos, 
augs ir dirbs naudingą lietu
vių kultūrai darbą. Tik ben
drai ir sutartinai dirbant, ga
lima daug atsiekti.

Dr. M. Bagdonas pritarė su
manymui įkurti atskirą meno 
rėmėjų fondą.

Toliau kalbėjo Dr. G. Kliau
ga. Dr. Kliauga^ taipgi užgirė 
steigimą meno rėmėjų fondą, 
tik reikią stoti į darbą, o pa
sekmės busią geros. Pats Dr. 
Kliauga pasižadėjo tapti rė
mėju.

Išsiaiškinus dalykui, buvo 
prieita prie tos nuomonės, 
kad* šitame susirinkime nėra 
galimybės ką nors konkretatis 
nutarti. Kliubo valdybai dar 
teks sušaukti įtakingus asme
nis bendram šiuo reikalu pa
sitarimui, pakviečiant konsulą 
p. Bagdoną.

Sekė muzikalis programas. 
“Birutės” choro vedėjui, p. 
Jonui Byąnskui, akompanuo
jant, keletą dainų gražiai pa
dainavo solo p., 'Pąžarskia. V.

Jaunas Lietuvis Pa
sižymėjo Kaipo 
“Kartunistas”

Antanas Dėnnis Yuknis
Jaunas chieagietis, Antanas 

D. Yuknjs, vos 20 metų sulau
kęs, jau .pasižymėjo kaipo 
“kartunistas”. Jo piešiniai tel
pa svarbiuose komiškuose žur
naluose. Antanas Yuknis baigė 
Kelly ir Lindblom mokyklas. Tų 
mokyklų mokytojus sužavėjo 
savo 'gabumu komiško meno 
srityj. Mokytojai ji ragino tuo 
užsiimti.

P. Yuknis per ilgas valandas 
lyg vidurnakčio, pats per save 
lavinosi, kad galėtų išsitobulin
ti. Jo viltis buvo patenkinta ir 
jo kuriniai yra spausdinami 
“The Comics Magazine”, juokų 
ir piešinių žurnale, su 200,000 
cirkuliacija, šiame leidiny tel
pa dvi Yuknio skiltys,- “Jack 
Dolittle” ir “The Kittens”. šį 
mėnesį telpa' jo piešiniai ir De- 
teetive Picture Stories žurnale.

A. Yuknis beveik yra gal 
pirmas lietuvis šioje srityje, n© 
vien Chicagoj, bet visoj Ameri-i 
koj. Mums linksma žinoti, kad 
šis • jaunuolis gavo šią progą ir 
linkim jam greitu laiku pasiekti 
sindikatų, kurie talpina pa
veikslus kasdieniniuose laikraš
čiuose. Antanas Yuknis pri
klauso prie naujai sukurtos 
Dailės Draugijos ir yra jos 
raštininkas. —V. F. B.

SLA radio pro 
gramai

transliuojami radio 
iš stoties WGES 

antradienio vakarą 
valandos. Meldžiu

ženklai progreso padaryto 
vaju4]©' suorganizuoti skalbyklų 
darbininkus ’ir darbininkes, 
kurie dirba viduj, galima bu
vo mhtyti neseniai įvykusia
me masiniame tos pramonės 

____ t _ darbininkų susirinkirne. Mitih^ 
yra apsunkinęs jūsų sistemą. Tada gą. sušaukė lųternationąr 

" Laundry Workers\ unijos loką-

vėsint AtKenogg’s ti'dų 'grupių darbininkai, pri- 
. 'pakavo unijos $aĮę, daugeliai 

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu- n(;į nebuvo vietos atsisėsti. ’ 
- • ■>. ■ . ‘į7
Mitingui kalbėjo Aįexander 

Marks, Amerikos Darbo Fede
racijos generalis orgąnizątp’- 
rius; Anna> Bublitz, Milwaų‘kee 
lokalo 174 Sekretorius ir biz
nio menedžeris; " Ęleanpr Rą- 
asch, Bakery and į Confectioįv 
ary unijos ląkąlo 244 darbub- 
toja Mihvaukėe mieste; kalbė
jo dar keletas kitų unijų yja- 
dų. Skalbyklų unijos Chicagds 
lokalo 46 prezidehtas pĮrminip- 
kavo.- .. 1 .'i

Milwaukec unijos vadai pra
nešė, kad organizavimui sksilr 
byklų darbininkų vąj us tamę 
[mieste daro progresą. Chich- 
gos ir Milwaukee viršįnįnkaį 
kooperuoja darbe ir (pastaruo
ju laiku turėjo keletą konfe
rencijų bendrai. Konferencijas 
laikyta ęhieagoj,. o artimoj at
eity dar viena konferencija 
įvyks Mihvaukėe mieste. į;

Tarp kitko pranešta, kad 
kuviė samdytojai buvo pavatę 
iš darbo tūlą skaičių ypatų ųž 
priklausymą ir darbuotę uni
joj, bet unijai . pavyko išreika-

Nemaloni, nugeltusi oda ir tam
si, negyvos akys dažnai reiškią tai, 
kad paprastas vidurių užkietėjimas 
L „ '“.T ■L’’?*
jaučiatės suskurdę ir is<epę, gal ir 
galvą skauda. , ............... ■ .

Tai, paprastai atsitinka dėl sto- kis 46, Chicagoj. Įvairių tau- 
kos ‘‘rupumo' maiste. Atstatykite ' o-riiniii darbininkai urb
ta “rupumą”, ' . , ,
ALL-BRAN 

bai savo svorio vandeny \ir sudaro 
minkštą masę, švelniai išmankšto ir 
išvalo sistemą. Nagi, 'ar šis javinis 
būdas ne geriau, negu vartojimas 
silpninančias piliules ir vaistus ? s: .

Mėginkite Kellogg’s ALL-BRAN 
per savaitę. Jei nepatenkintų, jūsų 
pinigus Kellogg Bendrovė sugrąžins.

Vartokite ALL-BRAN kaįp javi
nius su pienu ar Smetona/ arba pa
gal receptus. Valgykite tik po du 
šąukštšu kasdien. Rimtesniuose at
vejuose su kiekvienu valgiu. Parsi
duoda visose krautuvėse. Kellogg in 
Battle Creek padarytas ir garantuo
tas. ' . '

Qkn1hvltlii Jfirhinin- Mbėtojų, rodo, kad organiza- OKaiDyKių naroinm pažangi} ir (gija dau-
kų organizavimas rgiąu galios,

—.. , V'f’' Kiti* kalbėtojai plačiau api
budino darbininkų teisę orga- 
hizuotis į unijas ir pagerinti 
darbo sąlygas. Generalis orga
nizatorius Markš pabrėžė ypąč 
tą faktą> kad taip Chicagos, 
kaip ir visos Amerikos Darbo 
Federacija remia skalbyklų 
dąrbinipkų organizacinį vajų

")..... . v, ■.; .

Jau pasveiko Pra
nas Karvelis

draugų, kurie, susirgus drg. 
Karveliui, skaitlingai jį lankė.

— Senas Petras.

Rado 5 Menesių Pa 
mestinuką

Motina, matyt, buVo bedarbe

Užpakalyje rūmų, kurie pri
klauso, Home Club for Work- 
ing Mothers, adresu, 6625 So. 
Racine avenue, buvo rastas pa
mestinukas. ‘ v'

Kūdikis atrodo apie 5 mė
nesių amžiaus, sveikas, rūpes
tingai prižiūrėtas ir linksmas.

Jis buvo atiduotas St. Vin- 
cent vaikų prieglaudai. Ten 
daktarai ir slaugės spėja, kad 
kūdikio motina, kuri, matomai 
berniuką labai mylėjo, paliko lauti, kad samdytojai ptiimtjiį 
jį kitų globai negalėdama gau- atgal pavarytus . asmenis, šj- 
ti darbo. Kūdikį užlaikė tol kol toks samdytojų nusilenkimas 
galėjo. : ; unijos reikalavimams, pasaik

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj yra 
programai 
kiekvieno 
nuo 7:45
klausytis jų.

Šis antradienis, vasario. 16 
dieną, mtfms yra reikšmingiau
sia diena. Tai sukaktis Lietu- 
voS' nepriklausomybės. Jau 19 
metų kai mes Lietuvos nepri
klausomybe džiaugiamės. Atžy- 
mėjimui Lietuvos 'nepriklauso
mybės ir bus pašvęstas atei
nančio antradienio programas. 
Programą paruoš pats Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj cen
tras ir SLA. 6 Apskritis.

žodis kitas apie apskritojo 
ribos — Chicaga ir jos apic- 
linkė. Kiekviena kuopa turėtų 
prie apskričio priklausyti ben
dram veikimui, šį metą ap
skritis žada parodyti daug 
veiklos, nes pasikeitė valdy-

Tad likite sveiki iki ateinan 
Čio antradienio.

— K. P. Deveikis.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Namie-

I

nų” neturėtų būti.

atgal pavarytus \ asmenis, šj

Vasarij išpardavimas
Dabar yra geriausias laikas pirkti Rakandus, pečius, 

lovas, radios, 'elektrikinės ledauiiėš. 4 pėdiį ledaunės 
vertės $140.00 ųž ..........  QQ

49^50
’ 14.50

/ * ’10 tūbų General Motor Radios po

6 tūbų Radios vertės $25.00 po

Gražus
P? ......

didelės mieros Cedar

f

Chest verti $32.00

17.50

šmotų Valgomo Kambario Setai verti $28.00

■..... 13.50
55.001

JOS. F. SUDRIK, Ine.
2 šmotų MOhair Setai verti $100.00 po*.

3417 South Halsted Street
. ■ - ' ■ ■ . ' ' -.1

Tel. Boulevard 7010—7011

Budrik’s Furnitūra Mart
3347 So. Halsted St.

BUDRIKO PROGRAMAS:
WCFL 970 K., Nedėlioję nuo 7 iki 8 vai. vak, .
WAAF 920 K., Panedėliais ir Penktadieniais Š:80' po pietų.
WHFC 1420 K., Ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

ENGLEW00D. — Apie mė
nesį laiko atgal susirgo Pra
nas Karvelis, 5858 So. Ashland 
avenue. Jis buvo daktaro prie
žiūroj kelias savaites laiko, 
pabar jai? pasveikęs ir varo

šimtą nuošimčių ir kad dar- Urvelio padėtimi
pitUhkhi privalo veikti bendrai mažai įdomavo Indiana Harbor 
arbi kolęktyvįąip jeigu nori lietuviai. Mat jis per ilgus me- 
įąimėti geresnes .darbo , sąly- įus yra gyvenęs Indiana Har- 

bdr ir turi ten daug pažinties

jeigu

gas, Jis kvietė visi/s dąrbinih- 
kus ir darbininkes vienytis, 
Įi^žiurjnt tikybos, spalvos ar
ba tautybių skirtumų, geres
nėms algoms, darbo vąlandpms 
ir abęlnoms darbo sąlygoms.

.....  »| ■

lietu?.
Viai išryja naudingu i 

ir geru tfaino- 
kiOą,, ?■ '

p^'iįjį
■<

^l'U I'I< Llijli U h Iltį

'' i

ne-

F Smarkus ištrynimas —1 
į malonumas ir palengvint- M 
f Khas kuomet muskulai w 

geliami.
< PA1N-EXPELLER 1 

žinomas lietuvių Šeimoms I 
jau per tris gentkartes.^J

....  ■■■■■       ■■■ ■■■■!■■ i    ■..ii...-■ . ............. .. ...... ....................

Rekomenduojamas Kaino Šelvio Vainas

TRINER'S EUXIR
OF BLTTER WINB

Nebūkit 
Nevirškinimo

Vergais

PRASYK SANPELTO DYKAI 
TriherV BHter Wine Co. 
B14 S. WeU« St., Chicago. IU. 
Prisiųsk man sanipolį dykai
V ardas ..... ........ ................. ..... .........

Visose 
VaistinėseAdresas _—------ -------------------------

MOTERYS —
ŠEKIT KASDIEN NAUJIENAS 

ŠIA SAVAITE TILPS
CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN 

OUTLET IŠPARDAVIMO 
APGARSINIMAS

Išpardavime Nusipirksit Bargenų dėl Visos Šeimos

M OTERYS!
< ė, i. - > )

Naudokite Lietuviškos Gamybos

KOSMETIKOS
, • ‘ , i /V V. v ■* ’• » * ■ - • ’ ■ ' ■ A ■ ' .

(GROŽIO REIKMENIS) IR

VAISTUS
Pudrai, Lupų ir Veido Dažai (Rouge ir Lipslick), Kre 

mai, Lotions, etc., ir PIRMOS RŲŠIES VAISTAI

KLAUSKITE PAS SAVO VAISTININKĄ ARBA UŽEIKITE I 
NIDA LABORATORIJAS, MARQUETTE PPARKE.

NIDA
LABORATORIES

• .... ■

ANTANAS G. KAŠTANAS, Savininkas.

2555 W. 69-th St., Chicago, III
Tėmykite NIDA LABORATORIES Garsinimus ir Kupo
nus su specialiais pasiūlymais, kurie tilps “Naujieno 
se” kiekvieną dieną pradedant šios dienos numeriu.
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Sutecriptipn Ra tęs:
$8.00 pey yęar ių Cąnada
$5.00 per y<ar ąątsidę of Chicago 

per yeąr ją .Ckkągę
|c ppr cppy.

j. ■)■ .................................................- ' „ .—? ■v,-.- .............

Ot ęhn^go, ni. wrier iįhe ąpt pf 
March 3rd
lt .... -W.... !"*■

Naujienos eina kasdieų, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

$5.0Q

Užsakymo; kaina:
chįę^oi^-^ą;

Metanu
Pusei metų __ ____
Trįmą m^nęsiapag .......
Dviem menesiams ......__ ...
Vienam mėnesiui .................

Chicagoje per išnešiotojus: 
Vieną kopija 
Savaitėj 
Menesiui . ...............

Suvienytose Valstijose, nę Chieagoj, 
„ / K»^“ =
Metams .....—,—,. 
Pusei metų ...... .
Trims ųjenesiamp . 
Dviems inepesuųns 
Vienam mėnesiui
Lietąvęje ir .kitur užsieniuose

■ ' (Atpiginta) .
Metanui ..... .....................   £8.00;
Tųsei ntjet^ 4*^
Trims mėnesiams ..... 2.50
pipigų^ reikia siųsti pašto M°Pey 

padorių kąrtų užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
i.Bo 

. .75

25.00
2.75
1.50
1.00

• -75

27 valstijos
* Dar vieną valstija patvirtino konstitucijos pataisą, 
kuri draudžia vaikams dirbti pramonės įmonėse, taį -r- 
New JIexico. ’• \

• Tokiu bildu tą konstitucijos pataisą jau yra-patvir
tinusios ?7 valstijos. Trūkstą dar devynių/'

New Yorko valstijoje balsavo už patvirtinimą at
stovų butas, bet senatas dar ne.

Kad lyginti, tai lyginti
Atstovų butas Washipg,tope prįėjnė įstatymo suma

nymą, kuriuo leidžiama vyriausiųjų teįsjno nariams, su
laukus 70 metų amžiaus, rezignuoti su pilna alga — 
$20,000 per metus, Iki šiol jie gaudavo pensiją, kai pa
sitraukdavo, per pusę, mažesnę, ;

Rašydamas apie šitą kongreso nutarimą, “Thč Mil- 
waukee Leader’' pastebi, kad Socialinio Sauguipo aktas 
pųstato ^ępątyes pensijas d^biniųka^ tik iš $30 pųr 
mėnesį, ir sako:

uĄr teisėjai yra svarbesni asmens, negu mecha
nikai ir farmeriai?

“Ne. ;?• \
“Taį kodėl jų senatvės ponaus turi bųti $J-Q?r 

000 arba $20,000 per metus?” * .
Tai, žinųma, argųmęųtąs,'
Kaipo aąmens, visi žmonės lygus, fyet dąrfyas 

nėra visų lygus, Jeigu gydytojai teisėjai, inžinieriai ir 
kitų profesijų atstovai, kurie turi įjgųs metus mokintis 
įr lavintis, iki jie pasiruošia savo darbui, gautų tiktai 
tokį atlyginimą, kukį gauna paprastas darhini.nkas^ tąi 
nedaug teatsirasUįĮnp^inęių eiti aukštesnį mokslą. į'

Nuostabu, kad tokį naivų “lygybės komunizmą” 
skelbia Milwaukee’s socialistų organas, kuris šiaip, ro
dos, yra ganą rimtas.

Kasyklų nacionalizacijos sumanymas

nieko nedirba, tai širdis visą jį 
į pęrleidžįą per save kąą kiękvię- 
i ną minutę. Jeigu gi jisai gą 
noris įabąi dirba ar bę,- 
ga, tai širdis pervaro per jo kų- 
ną yįpą į<rąyją apįę £rię kartus 
per minutę. Tąi visa bačka 
kraujo pęr vąląndą, ąrba pus- 
aštunto tono ^per parą. Jeigu įąi 
jos “bydrdlišką” jėgą galima 
butų pritąikyti ^kįąi nuris kę ' 
lįąmająi mašinai, tai jį v|da|i- 
ųj žmogų iškeltų j parą apie T,- 
000 pėdų.

^įrdįes 'pųm^uojamąą krąųjąą 
atlieka keturias svąrbiąs kųnųi 
pždnphg: 1, prįątąto kųpę ce
lėms deguonies ; 2, pristato jom i 
mąisfę; 3, sųręnH’a' celįų atmą- 
ta^ bei angliarūgštę ir 4, pri
stato kunųį įiąųkų sekręcijas- 
hormopų^, Įndįyįdųąįėm kūno 
celėm visą Čią mmėtą medžiagą 
prį^ątp mįkrhs^opįRiėS gysįęjąs, 
vadinamos vkąj>iįĮarąi&/> Kupė 
ją yrą nesusįmiti>hia dwyhę. 
Jps jungia savo tinklu arterijas 
su venom: iš arterijų krąųjąs 
patenką į “kapiliarus,” iš jų ; 
tapo peįps; išmeta %ąpj|ią- 
rais” Vėl renkam i didesnes yę- 
nas ir jm»i grįžte į širdį. Tų 
'“kapiliarų”1 ir gyslų kūne yra; 
/tiek daug, kad jeigu ja's visąs 
butų galima sudurstyti galąs 
sų galų, tai jom butų galima 
keturis kartus apjuosti žemes 
kamuolį, arba pasiekti beveik 
pusiaukelį į mėnulį! Kūnas be 
kraujo negali gyventi: jisąi’ 

'pradeda' mirti“ j porą minučių.’ 
Pirmiausia miršta jautriausia 
kūno .dalis, smegenys. Oda įį- 

; giausia gyvena', kartais net ke
letą valandų.

? r ■ '' .■ . ** ’’ 5-

, Širdies ligų yra daugybė. Deį 
teęhniškųmo jų čįą nei nemmčr 
sių. Tąčįąų aųkštąs įkraąjoslėgįs 

, huną priža^įimį beveįk pusės 
mirimų nuo širdies ligų. Arte
rijų sukietėjimas laipsniškai 
.marina ne tiktai visą kūną, bet 
ir pačią vširdį, nes nepristato 
jai pakankamai krąųjp. Xrą 
žmonių, tariu ąrterįjps sųkietėr 
j a ' gana ankstyvame amžiuj e. 
Jeigu sukietėja arterijos^kurios 
maitina-Širdį, yądinąte^ ucęro- 
nąry arterjes/’ tai tą ligą va
dinama “angina pęctoris.” Li
gonis jaučia, aštrų skausmą vi
duriuose, krutinėję, kąiria’jąme 
pety ir kairėje rankoje. Ši įi^a 
pasiima nemažai aukų, Tąčįąu 
pildant visus gydytojo patąp-' 
jpų^ galima išgyventi su ja 
gąim įįgąi- Upięsiiė mirtis įš-; 
ripką Mdą, kąį arterijos ųį-;

Apie »ukš0 ; kraujaslėrfo V‘to ’ Ntfod^oksinM 
ten jįs fe^ft j ^patmę dešiiigsės! p4ęžast.i$ ko1

mąžai žįpo. Tąčįąu žinoma tįek, 
ką'd daugelis įmonių tokioj pa
dėty gyveųą ilgus metus; kąd 
apie 60% ąųkšto kraujošlėgįo 
auką įgauųa kokią nėrę ąir^įes 
ligą ; kąd*ląips,niškąi' jie gą’ųpa 
arterijų sukietėjimą, inkštų įį- 
gas, apopleksiją ir 1.1. Atitinka-’ 
ma diątą, ppilsis ir vaistai dąpg 
padedą kepčiaųtįęms nuo aukš
to tokioj padp,ty
širdis yrą yer.čia’ma dirbti sųp- 
kiąi, nes gyslos Vfa štyvos, pe- 
teąios. Tųjog Jįgpį, kaip kad ąi-! 
filis, nepaįąiąomąi sugadina šir
dį ir gyslas- Karibais sifilio ba
cilos ušpimte ąįrjįlį net po lįą^ 
kaip jau mąpomą, jog ligos pę 
pėdsakų kųpe nebeliko. Sifįlįp 
spiroehefč^ labai sunku iš ta
po išgyvendinti, kai jau jos tar
tą ten įsiveisia. Perdidelis rii- 
kymas, stiprių spiritinių gėrikų '
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ŠIRDIS IR JOS LIGOS
Rašo DR. A< PETRIĘA

> / Broojdyn, New York l

širdi^p yra,' įšsi- ga, pąžįijjpias ir
sjatjffę Sįoj $$y, MB. 4ęlyg.ij,
tą Ji^, ir Ž.ĮW>»iį? didesnis
jr mirštą, nęįu KįJrįjB jci-('al>sj.švw>timas — štai Mas išąel-;

į>stj BgsusJcąi.to)»us tujfstw®us' 
kudfey it j.aunili>li)j jmjp pi’R': 
laikės mirties. Visokios epide
mijos, maras, cholerą,' raupąf/. 
tyfas in kitokios ligos dabar jau 
veik nežinomos, o seniau jos iš
plaudavo tūkstančius žmonių.

ąam- 
UŽ

p. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS
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—Tylėk. SyeikąĮ Nesįbijpjri 
Bųyo krata?

Aš einu su ja į butą. 
nebegali susilaikyti.

Į bedusi veidą j rankąs, 
pradėjo taunkščięri* Ženia pž 
sakoja man, kaip ją gązdin 
kaip rėmė revolverį j smilkii 
kaip rėkė ir įžeidinėjo, ka 
steigėsi įšgauti pripipažinm 
ir tikyino, kad ąš jau seųjąi pi 
sipažinęs. Qirdį, busią gerią? 
jeigu įr ji prisipąžinsiąntj.

—Manp nejąimįpgoji, palįai 
verkusį!

Ąš giostąu jos galyą,
—Ifą, matai, nieko nęątsi 

ko, Aš atvykau čia todėl, k; 
tau nėra jokią pąyojąųą. Tik< 

-mautai5 Juk pegąji jįe beve 
i per dyį savaites sekli tave 
s yisųs tuos, kurie pąs tave 0

b Kiekvieną minutę, kiekvieną 
sekundę, kiekyieną žingsnį žen
giant aš jaučiu, kad mane se
ka. Širdis neįmanomai plaka. 
Mane targį stumte stumia per
sekiojimo manija. Aš įšoku į 
tramvajų.

Koks paąi^rtinąsb
T mąpe žiuri. Šąvo kęistu kos-1 

tiuppi, sų ištįpųsįų ,4ąpdu aš 
neišyengią'mai kreipiu j sąve dė
mesį. A^gį tąi slapstosi? Kai: 
tik tramvajus sustoja, aš tuoj 
išlipu. Pagreitinęs žingsnįus? 
sprunku į paąžesnę gatvę.

—d^esiskubipk, — kalbu aš 
ąąų, B Nusii^iųįųkJ

aš jąu pębętųri# jčgy su- 
nį^ą|4^ti. Aš įiesipg bėgte bė- 
pųT Pfę atidąrąg cęrkyšs dųrįs 
spipfe^ žyąk'ėS- VĮ^nje matosi 
keliąs bWWj4zJ^nčios ipoteyys.

Aą eįpų j yįd^ ir atsiklaupiu. 
Pasijų JWįau: tą BJ^itę ąši 
ąe yįe»^- Paskui atsikeliu įr 
įšeiųų. Išsitraukiu lajk^O(įėlį. 
Jąų 6 yąlandą. Vądįnąsį po keL; 
tuVu aš prasėdėjau 32 valan
das. Bet alkio nejaučiu. NejaųC 
eiu nč nuovargio.

Dabar aš einu visąi lėtai... 
Kur? Prieš savo valią, yisai ne-’ 
atiduodamas sau atskaitos, ąš 
pasukų savo buvusiojo buto 
liųk. Ten ženia, mano sesuo.; 
Aš pasibeldžiu, Ji' atidaro duris 
ir tuoj atšlyja, tarsi aš bučiau- 
iš kitę pasąulię atvykęs:

—Iš kur tu?

tos lįges. Pereitais metąį.s Aw- 
rįkpje mirė nw čir4ies ligų 
30U,QUO 9 tos ypšį.ę^ li
gonių dabar yįra ąpię 2^00Q,Q90 
(du milionai) . Tąi ^ųpžjpiąųpjla’ 
šios šaįieą žmonių ^iltiųė, Kąs' 
dar blogiau, kad ligonį# įr mi
rimų skaičius nuo širdies li^ų! Todėl, prpporcidnąliai, senų įr 
kas metai didėja, o pe įtą^ęją.
Pavyzdžiui, Massachusetts yąį- 
tijoj 1900 metais iš kiekvieno 
W0?OOQ gyventojų nųrė Į43 nuo 
širdies ligų, p JL923 męįaįs mirė; 
jau 234 iš to paties skaičiaus-' 
šiais metais to proporcija jąu; 
daug didesnė. V

Tarp sulaukusių 45 metų am
žiaus žmonių nuo širdies ligų; 
miršta’ du kartu daugiau, negu; 
puo sekamos didžiosios rykšįęs 
—vėžio. Tarp sulaukusių 65 rųe-: 
tą ąųjžjąųs — tris kartus tięk, 
kiek nuo Vėžio. Vyrų mirštą 
nuo šių ligų tris kartus dątįi- 
giau, negu moterų. Vienok tik
tai nuo 7 iki į..Q nuošimčių tps’ 
rūšies ligonių miršta staiga; Jęį-

i^yvw jw ;2Q<
30 ar 40 metu. Pidelė dalia tos ’ 
rūšies ligoniv gyyępa jjgjajj, j?e- 
gu kad jie sveiki budąmi gy- 
ventų, nes jie žino savo nęgąįą-' 
vimą, todėl religingai, pildo gy- 
dytojp įsąkypius bei įspėjimus,

■ saugojąsi gyyenimo ekscesų, Įš-' 
gąsdiptį bgępį širdies ligos pą- 
y.oją’įą gydytojui daug lengyiąu, 
ųegų ikųrįoę kitos ligos. Ta^, žjr 
pomą, išeiną ligoniui ant geyo,

Bet gi kelti skandalą ar rąų- 
dęti dėl šįrdięs kokių nors 
krikimų nėra ^ęikaio: pasisą^ir 
gojant jie v®c®nesudąro pavo
jaus, o kaip kam ^ąl dar ir ąiįt 
gerų išeina. ŽipGmą, iąi prikląu.- 
so nuo to, kokios rūšies yrą 
širdies liga. Daugiausia ja 
šta pusamžiai ar senyvi žmųųęis. 
Tiktai Pusė kalbamos rųšį^į 
mirčių įvyksta prieš 70 m. am
žiaus ; kita pusė gi — persi^ 
tus per 70-tus metus. Tai 
pusėtinai pribrendęs. amžius. Tą 
amžiaus žmogus jau ne ką^ių 
koks stipruolis, nors jo širdjg įr 
butų gera. Sako, kad be prię^ąsrj 
ties nėra ir mirties, todėl prie?- 
žastis kokia nors turi būti.

Reikia atminti dar. ir va 
dabar ilgiau žmonės gyvena, pę? 
gu, sakysim, prieš šimtą n/e^y. 
Sulaukusiu 40 metų ąr daugįąų 
dabar yra du kartu tiek, kįęk 
buvo gentkartė anksčiau, Tįų^f 
tanciai dabai- gyvenančių įtųę 
metų butų mirę dar kudikyątęję 
ar jaunystėje. Mokslas, pą^ąųr

Lietuvai; Chicagiečių, kįuyių 
gyslose teka lietuviškas kpąų? 
jas, yra pakankalnaš 
pius apgyvendinti žymąjųą 
dydžio miestą, ir jie be gąĮų 
daug prisideda prie Chicįgpą 
kultūros ir gerovės; jie 
daro neįkainuojamos vę.rj^ą 
grupę šio miesto gyveninę?' 
Tai yra gražus ir kilnus 

džiai. Malonu yra matyti jtpį£į 
palaųkM bąįą viename didžiąpr 
šiųjų ąpgįįškį Cįičagos di^pr 
pąščiy ąpįę jLįątuvit^ ir jų jt^r 
tinę Šyeųtę. -Jjsąį. ne tik $ė;t 
smerkia lietuvių, gyvenamų 
Čhicagoje, už tai, kad jie nę#;ž? 
miršta’ savo gimtojo krąš^oy! 
bet reiškia jiems už tai pagąrr; 
pą, nęs jįe, kąipo, atskira įtąpT 
įinė grupė, darų įvairesnę ir 
turtingesnę šio miesto kultjdpą.

Tai tikros demokratijos puiri 
sąs — demo.krątijos,, kuripję 
perą §k.riagO4.ftl«jy; /“.tąutjmų i 
ųiąžųm.ų”, bet kurioje yjsi žrųp- 
ųės, nežiųrinį kuriai tau|ipeį

)

Anglijos Darbo partijos atstovai parlamente patie
kė sumanymą nacionalizuoti anglių kasyklas. Pereitą 
penktadienį parlamentas tą sumanymu balsavo ir 182 
^alsais prieš 125 atmetė.

Nenuostabu, kad sumanymas buvo atmęštas? peą 
dabartiniame parlamente turi milžinišką daugumą koifc- 
červatoriai. Stebėtis reikia, kad jisai buvo atmestas tik
tai 57 halsų dupgųiųa. Matyt, kąd daugelis khųsemtpr 

. pų susilaikė nuo balsavimo.
Britanijęs kasyklų prąmoųeje viešpatauja didesnė 

anarchija, negu Amerikos. Šimtai tūkstančių mainierių 
neturi uždarbio. Privatinis kapitalas, tur būt, niekuo
met tos pramonės nestengs pastatyti ant kojų. x

i 'y?, -r r rrr —

pųšamžių ^žmonių dabar yrą 
daugiau, begu pereitam. amžių-’ 
^e- i'c? '>ij: 7'?". /" •

Vaikai (abiejų lyčių) irgi np- 
fa laisvi nuo širdies ligų. Njųo 
penkių iku deyynių metų am
žiaus tiktai; plaučių (degimas įr 
nelaimės pralenkia širdies ligų’ 
fatališkumą. Nūo dešimties, iki 
keturiolikai metų širdies ligos, 
viršija visas kitas priežastis sa-, 
vd fatališkumu. ’ Nuo penkio
likos iki trisdešimt keturių, mįp-i 
tų širdies ligų fatališkumas. nu
krinta J antjrą vietą, o nuo 35 
metų iki grabo — širdies ligos 
pralenkia visas kitas savo fą- 
tališkųmm 1
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šivdiš dįrbą daugiau; negu 
kųvį> kųno organas.
Kąs'mjnųįė jai tenka1 sv^įtraug- 
fį ir atsįįeįsti ąpie 70 .įąr tų. Q 
ięįkįą aimį^b kąfl jį pradedą 
dilby d^F kur kąs prieš ^hįo- 
gaus gimtiną ir dirbą per vįsą 
jp amžių, Nei diępą .nei naktį, 
nei dirbant nei miegant jai nė
ra poilsio. Kada ji sustoja “pa- 
silsėti” — visas kūnas miršta, 

; Širdis, storas tuščiu vi
duriu ra.ųmUę? kur
čios didumo. Jeigu kas labai 
sunkiai dir|a ąr dąlyvąųją šiaip 
kokiose1 atlętiškose rungtynėse, 
to širdis padidėja, išsiNečia. J o
kią širdį vadiną “atleto širdžia” 
kuri įiaip . senatvėje daug 
žalos priddSį
z yiępii$Į - širdies užduotis, 
tai kraujo 'pumpavimas į visas 
kųpo dalis, :Jps viduryje yra ke
turiom kamaraitės, turinčios 
kiekviena Į skirtingą .užduotį. 
Kraujas grįžta iš kųpo viena di
dele vepaz yądįpam.ą
va,” ir išsiįie j a j viršutinę deši
nės pusės širdiėš kamaraitę. Iš^

>
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besaikis vartojimas, rūpestis, 
nemiga, persidirbimas ir šiaip 
dažnas nuovargis veda prie au
kšto kraujoslėgio ir gyslų su
kietėjimo. Žinoma, tūlų liaukų 
veikla bei padėtis irgi turi savo 
įtąkos.

Vaikų širdis dažniausia’ paga
dina reumatizmas (rheumatie 
fever). Tarp penkių įr penkię- 
likos metų amžiaus jų daugiau
siai įnirštą pųo šios ligos, šį 
reumatizmų pagimdo tam tik
ros ųež.inopios bą,eilės. Pirmiaų- 
sįą pradedą skaudėti gerklė, o 
Vplįaų vJsųs ąąąariųjs gąlti. Są- 
pąriąi pąfįnstą p būna gąųą ę- 
pųs, Dažnai $ liga pąskąįtomą 
“ąųgimę. skausmais” arba “šy.

Po truputį ji pradeda nori; 
fi. Rądeda savo galvų man ą 
petįes.

—Kaip baisiai nuvargęs a 
rodo ta’vo veidas 1 Tų įšbįj 
kęs... Tavo lupęs drebą... Ar 
nesi išalkęs?

.-r-A.k, aš nuvargęs... Jr nu( 
kaiųąyęs... Ir alkanas... Tik n, 
k.o pebckląusk!

Aš duodu jai pinigų. Žer 
rūpestingai guldo mane į sa 
lovą, pastato širmą ir pati f 
sigula ant sofos.

Mųsų butą nutarė perdirbi 
Tąi gerai. Mažiau nųžįurpjįn 
kas ateipa ir išeina!

JEtyto metą, greitai su y ai 
gabaliuką duonos, aš ąfsisvei] 
pų su £ema- Bučiuodamas . 
aš sakau :

—Iki pasimatymo! Greit i 
simatysime...

Bet pats sau sakauP^udie 
ir žegnoju seserį. Tik daliar, t 
šią minutę ji pastebi ma 
keistą apsirengimą. Vadinasi, 
j j nuvargusi ne mažiau, kaip 
ašį

—Klausyk... Tu geriau per; 
renk. Tai nei šis, nei tas...

ženia ištraukia mano seną a 
siaustą, Didelėmis žirklėmis 
nukerpa antpečius. Aš krust 
Įėjau. Manyje vė' gimsta piki 
mas, neapykantą ir

Išėjęs į gatvę, aš 
klausimą:

—J<ur dabar?
Aš turiu matyti

Alekseevičių. Ęet — kąs sų ji 
atsitiko? Išsigelbėjo ąr ne? 
skalbyklos buvo išėjimas. B 
jeigu ir išsigelbėjo... Namie ; 
n,e? Ir ar verta’ rizikuoti? O ji 
gali buti, kad jo bule spąstai? 
Tąsyk -— taškas, žvėris pa: 
savo noru į spąstus atėjot B< 
eiti reikia. Aš turiu .gauti re 
kalingas informacijas. Priešu 
gu atveju — tuščiomis juk t 
negaliu vykti pas generolą L< 
pųchiną! •: ’

Ir štai aš — $ergievskio gą 
včje. Aš beidžiuoąi i Aiekseev 
čįaus butą... Tylą... Nei baįsi 
nei šlaipėjimo, nei bildesio4.

—Viskas haįgta, — šnibžd 
aš sau ir jau rengiuos; ęitį. 1 
staiga —y durys atsidaro- Jis!. 
Feofilak tas Alejeseevič greit; 
spąiųlžią rąpką.

—Neužmirškite, kąd mą'ne s< 
sąjįę jią. — Ęęt, dėki

protestas 
statau s|

Apžvalga
ŠAUKIAMA SOCIALDEMOr 

KRATŲ KONVENCIJĄ 
GEGUŽĖS 29 D.

Vasario 7 d, PJųlądęlphijpje 
įvyko rytinių valstijų ^o<^aįl-j 
Demokratinės Federacijos kon
ferencija, kurioje dąlyyayo de
legatai nuo Fennsylvąmjos val
stijos, Massachusetts, Connect- 
Icut, New York, New Jerąeyir 
tylaryland, taip pat nuo suomių’ 
iy žydų socialistų sąjungų.

Koąfcrąnciją ąiktąrė šaukti į 
gegužės 29 d. viso krašto so-1 
eial-demokratų suvažiavimą. 
Penki asmens buvo išrinkti į 
komi tetą * parašyti atsišaukimą.

CHJCAęOS ^ĘVENJlNa AME
RICAN^ APIE LIETUVIŲ * j 

ŠVENTĘ

pusės kwamitę, O įš Pastaro
sios į plaučius, kur j kai apsi- 
gryniną; palieka plaučiuose' an
gliarūgštę ir kitus nešvarumus, 
ę yįętpj Jų pąsiirpą $ąu deguo
nies jCpksigęąp), Tojkąąi “raudo-; 
nąs/t švarus kraujas, pilnas 
deguonies -k- grįžtą į širdį ir 
išsilieja į viršutinę k'ąį^ės pu
sės kamaraitę, o iš pastarosios; 
eina į apatinę jkąjręs pusėms ka
maraitę. Iš pgą^oąįps k^ąąjąg 
didele arteriją, vadiąąiąą 
ta,” teka į yįsąą kbW dalis. 
Tarp šių m^įų fceiįrįų kama
raičių yra |dų^ęjįės, kųnips jei
gu sugendą, Jtąį ąfektin- 
gumas sumąžęja, pą$ dalis 
kraujo grįžta atgal pro sugedu
sias dureles, vietoj ėjus pir- 
įpyą; ž 'D ' ; ■ •; .. ;

Kraujas neteka gyslomis pats 
; ji pumpgoįa šifdjs.' 

Kūdikio širdis plaka apie 120 
kartų per minutę, ^ptypįų pie
tų vgko jP kartų, o 
žrpo^ųk itarp JO jįp W 
(apie 72 kartų vidutiniai), ži- 
noipa, Jeigu ŽTOgąs 
dirba, bėga ar šiaip susijaudi-’ 
nęs,širdis jpįąką.- ąpą^čiąų^ 
Tam tikri vaistai, kaip digita- 
lis, taip pat skatina širdies pla? 
kįmą. Jejgų^ kieno širdis plaką 
n^spą^iąį, įŠiktąį 7U ką^tų pej? 
lųįnptię, Jtąį ji sųąityąujkįą 
000 kartų per parą (-24 vMan»- 
das), arba 36,000,000 kartų per. 
metus. Laike 60 metų amžiaus

Pereitu . še’š tądien j Cįįįcągos.

dienyąšitįs -‘^yeniąg .^merieąp" 
įdėję ąąvo ^toriąlę skyyte^ 
ątratamj j
Eourth? 99, Tai apie Lietuvos 

tariąs bus šyen.čiapios rytoj? 
Laikrąstįs sal$< ‘

^‘Ateinantį aptrądjepj bus Į 
devynioliktos metinės Lietu-’ 
vos nepriklausomybės sukak- 
rirves. Jos etas' šyępčiamos' 
visoje Lietuvoje, o taip pat 
ąr Chicagoję, kur gyvąpa 
100,000 lįeįųvm kįtač§ ąmę-i 
rikiečių.”
Labai palankiąi “Evening 

Amęricąa” ateStepte ctLi- 
cagos lietuvi,us:

“Cįucągą, pąsįdąriųęi dįten
lė ąčių energijai, išminčiai'---- v----v- —-jr-rr-r , — ------- . .
ir ambicijai piliečių įš 4au- grupei jįe priNaaso, yrą pilpajjji susitraukia du bitam1
gelio kraštų, > prisipažįsta teisiai piliečiai ir visuomenėm .^Vidutinis žmogųą turį ąpiępėą- 
esanti kalta milžinišką skolą gyvenimo dalyviai. kias .jbvoKtas kiąujo* JeigM jisąį

MAUJĄįS KULTŪROS

(gruodžio' mėn).
O
Turinys: ,
PjroL V. .Čepinskio, “Autori 

tetas ir Laisvoji Mintis Mok
sle”; Ib-of. P, Leopas, “Istęfi- 
ne ^monį|kųP}o Etikos įfTęi-b . 
•į&j J£v9<įucįją^; Ęnbept Froęt, e 
“Saipdinįo Mirtis”; J. Ker
nius, “Vincas Krevė-Tautoąą- 
kipįpkąs”; H« Lukauskaįtė, 
^Draugams”; “žygis į Hiipą- 
nM” •

.Gąjįmą 'ęupjj “.Nąjujienose-’.
45 centai nųmerįs.

ja širdies dureles, .esančias tarp 
keturių jos kamaraičių, įr ne
pataisomą! jas sugadina. Tadą 

‘širdis p^ądęįlą krau
jo pumpąvimas susigadina ir 
Visa apytąį# pjdųeūdia. Dažniau
sia ši ligą pasigauna biednuo- 
mepės Kūdikius, kuriems tenką 
skurde gyyęplį, Vaistai čją’ ma
žai ką gąįi pameti. Bęikąlįngą 
pojjąis jy gerą priežiūrą, &m- 
sąč pietinių Miių klimatas tąjp-' 
gi veikia gerai tokius Jigppįųs.

JĮųipąjųis — sįęfos gyvenimu 
taipgi labai žymta Šif4į veikte- 
fes dątaąį pyksta ir Štap jftU- 
diąąsi; ktam gyvenimo sąlygos 
ri?kms, tad jį nuolatos kąs er- 
zjpą ąr pykiną; kam tenka' daug 
rūpintis gyyęmmib nipkMų ąr 
Šiąip nešti atsakomybę 
— te gali tikėtis dąr palygi
namai j.ąųpas būdamas pažeisti 
sąvo širdį ir sutrumpinti sau 
gyvenimą.- Sugądmtą širdį pą- 
jtaįsyti jokiais vaistais negali-, 
mą. Kodėl gęrjau.yra ją saugo
ti, kol ji dar nesugadinta, kol 
dar neperyūįu. širdis lai žmo
gaus ■ gyvybės .centras. Todėl 
saugokime širdį! ~

v
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'•Heart Djseme and N.eedless 
Tėror,” Dr. Ernst P. Boas, ^Lį- 
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Stabdžiai (Brakes)Įkainavimai

NAUJIENOS, Chicago, lu.

ba pasitarusi su. spaudos komi- American”
Apie Lietuvos Nepri
klausomybės Šventę

> >1 ,-tj cĮ* ■
‘ y?”'Ofj

Pirmadienis, vas. 15, 1987
— I Į—» . I ■ . ■ . ■—-—I. — III

šiandien nuo turėjimo arba 
įsigijimo nuosavo namo sulaiko 
daugybes žmonių sekančios 
priežastys: perąukšti taksai, 
perdidęli nuošimčiai ant mort- 
gečių ir pertrumpas laikas duo
damas mortgečių atmokėjiniui. 
Kad tuos stabdžius (brakius) 
kaip nors butų galima atliuo- 
suoti, t. y. sumažinti taksus, 
nužemint nuošimčius ir prail
gint laiką paskolų atmokoj imui, 
tuomet pranyktų baimė namų 
isigįjimo ir dvigubai daugiau 
žmonių pirktų nuosavus namus 
vietoje rendavojimo. Praėjusi 
depresija davė neužmirštamą 
pamokąr kas pražudo darbinin
ko sunkiai įsigytą bakūžę ir 
laipsniškai yra ir bus stengia
masi pašalint tas priežastis, ku
rios labiausiai apsunkina mažo 
namo savininką. —W. V. M.

sija nusprendė, kad laikas nuo 
laiko reikalinga sukviesti visus 
spulkos narius, kad pasikalbėti, 
pasitarti apie sekmingesnį spul
kos augimą ir josios* pasiseki
mą. Bet tie susirinkimai turės 
būti daug maž draugiški, so
čiai), su užkandžiais, su va’i3 
šėms ir laisvi, kad nariai liuo- 
sai galėtų vieni kitus arčiau pa
žinti, pasitarti ir draugiškoje 
nuolaikoje apleisti spulkos rei
kalus. Pirmas tokių posėdžių 
įvyks vasario 19 dieną, apie 8 
vai. vakare Naujienų name, ir 
vėliaus kuomet valdyba ras pa
togų laiką bandys panašius še- 
rininkų posėdžius sukviesti. .

Rodos, kad ir visoms spul- 
koms panaši praktika butų nau
dinga ir apsimokantį.

Gražuolė Oak Parke 
Miega Per Penkis

Metus

yra atsižvelgiąma į 
kurioje nuosavybė

Ar perka?

Gražiai atsiliepia apie 
Chicagos Lietuvius

ably to Chicago’s culture and 
prosperity; they compdse a 
group indispensably valuable 
to the city’s life.

ąnd na

Visur jau plačiai yra kalba
ma, kad įkainavimas nuosavy
bių turėtų būti leistas 'tik pro- 
fesionaliams įkainuotojams, ka
dangi nuosavybių įvertinimas 
darosi vis lab.’au komplikuotas 
ir sujungtas su ekonominiu, so
cialiu ir civiliu gyvenimu. Taja 
kryptimi jau daugelyje valstijų 
ir miestų yra pravesti arba ban
doma' pravesti įstatymai, kad 
apsaugojus visuomenę nuo ape
liuojančių įkainuotojų.

Ištiktųjų, kuomet mes reika
laujame įkainavimo, mes nori
me sužinoti vertę nuosavybės. 
Bet kas yra vertė? Ar įdėtas 
materiolas j pabūdavo j imą, o 
gal gaunama renda arba’ užmo
kėta kaina už piečių? Visi Šie 
reikalavimai ne visai tinka var
tojimui prie įkainavimo nuosa
vybės, ypač bizniavos nuosavy
bės; Tinkamam įkainavimui ne
mažiau 
apielinkę,
randasi ir sprendžiant pagal 
apielinkėje gyvenančius žmo
nes, jų kulturinį laipsnį, jų 
uždarbį, pobūdį kitų budinkų, 
esamos dirbtuvės ir jųjų pro
duktų tolimesnį vystymesi, se
numas ir kryptis apielinkės ir 
daugybės kitų taisyklių, kurių 
paprastai pilietis tam tyčia ne
prisirengęs negąH būti geru 
įkąinuotoju, nors ir su geriau
siais norais.

Gal būt, nemažai prisidėjo 
prie praradimo nuosavybių, o 
ypač skolintojams ant antrų 
mortgečių skaudžiausiai atšĮr 
liepė tas paviršutinis nenuo-. 
dugnus nuosavybių įkainavi
mas. Kad seniau butų .tuomi 
pasirųpiųta, gal ne vieniu-butų 
apsaugotas nuo pražudymo sa
vo sunkiai įsigytų sutaupų. 
Mat, toki jau svieto prigimtis,: 
kad tik tuomet susirūpinama 
užrakinti tvartas, kuomet ark
lys jau pavogtas. Vienok ir tas 
gerai, kaip sakoma, geriau Ve-' 
liau, negu niekados. Dabar jau 
kalba įstatymdaviai, spulkos, 
paskolų firmos, namų savininkų, 
susivienijimai ir kiti, kaip ap
sisaugoti nuo praradimo, nuo 
nuostolių. Kad apie tai seniaū 
butų pasirūpinta, Šiandien dai
giau turėtumėm pasitenkinusių* 
žmonių. Laikas ir padaromos 
klaidos yra geriausi mokytojai 
— gyvenime ir mokinamas.

v Nekartą pąmąstome: ar lie
tuviai perka dabai; nuosavybes, 
ar dar vis laukia? Atsakymui 
šio klausimo, štai keletas pa
vyzdžių apgraibom užtiktų laik
raštyje Real Esitate Advertiser 
už vasario 5 d.: J. & B. Shes- 
takas pardavė nuosavybę *ant 
64 pi. prie Menord avė., A. Yo- 
dis pardavė S. Daudskiui, ant; 
S. Wood st. pr. 45 str., J. Pa
liulis pirko ant S. Artesian avė. 
prie 58 str.,. A. Masena'uskas 
pardavė J. J. Miškui ant Not- 
.tingham prie 56 st., J. Seibu- 
tis pirko ant kampo 63 ir Mo- 
zart st., P. Pronskus pirko ant 
71, st. prie S. Wash'tenaw avė., 
J. Ėzerskis pirko ant Irving 
avė. prie S. 71 str., Gr, & D.< 
Cepul's pardavė ant S.‘ 55 str. 
prie Mansfield avė., C. Skro? 
denis J, Juchnevičiui ant S. 
Hęrmitage prie 45 str., B. J. 
Kancevicz pirko ant S. 69 ir 
Campbell avė., C. C. Urbona- 
yiez . pirko ant S. California 
avė. prie 57 str., V. Mila’szus 
pardavė ant S. California prie; 
45 str., A. S. Mažutis pirko ani 
111 pi. prie Troop str. Tai til 
sąkau už vieną savaitę ir til 
apgraibom, o kur dar tie, ku 
rių pavardes nėra tikrai lietu 
viškos?’

Pasirodo, kad lietuviai ne 
snaudžia nuosavybių pirkime.

Daktarai spėja, kad jiems pa
galiau pasiseks ją pažadinti

Vasario 5 d. 1932 metais 
miego liga susirgo graži Oak 
Parke gyvenanti mergina, Pat- 
ricia Maguire. Nuo to laiko ji 
tebemiega iki šiai dienai ir 
daktarų pastangos ją pagydyti 
nieko neatnešė.

Jos liga y^'a susidomėję visi 
pasaulio specialistai ir jie daž
nai ligonę lanko ir atydžiai se
ka jos ligos eigą.

Ligonė girdi žmonių balsus, 
bet negali atsakyti, negali kal
bėti ar valdyti kunp dalių. TrM 
giliai miega. • , / 7

Dabar Chicagos ir kitų mies
tų specialistai, kurie darė įvai
rius bandymus ir atydžiai sekė 
naujas medicinos mokslo išradi
mus, tikisi, kad ligonę iš keis
tos ligos nagų ištrauks.

Patricia Maguire prižiūri jos 
motina. Ji renkA T^Į&tpas,' fbn; 
tografijas ir įvairias žinias apie 
dukters ligą, kad toji žinotų ką 
ji pergyveno pusiau atsiskyrusi 
nuo Šio pasaulio. ., ’

(žiurėk Apžvalgą)
Chicagos popietinis dienraš

tis, .“EveningAmerican” šeš
tadienio, vąs. 13 d., laidoje sa
vo redakcinių straipsnių sky
riuje įdėjo sfraipsnį apie- Lie
tuvos Nepriklausomybės šVen-

• ' ■ . *• ' ' ■ <
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Laikraštis pabrėžia, kad Chi- 

cagoję yra apie 10D,Q0i) lietu
vių kilmes gyventojų, kurie 
savo energija, sumanumu ir 
ambicija žymiai prisidėję prie 
Chicagos išbujosimo į didelį 
ir kultūringą miestą.

(To laikraščio , redakcijos 
tarnautojų tarpe yra lietuvis, 
Stasys Pieža/ikpris dažnai pa
rašo (apie lietuvių gyvenimo 
įvykius.)

“Evening American” straip
snio turinys seka:

LITHUANIA’S \ItJLY
FOŪftTH’

Next Tuesday v will be

uanian independence. It will be 
celebrated throughout Lith- 
uania, also in Chicago, where 
100,000 \ Americans of Lith
uanian birth or descent make 
their Lomos.

Next Tuesday x will be the 
nineteenth anniyersary of Lith-

Chicago, grown great through 
the* * epergy, intelligence and 
ambition of citizens from many 
landš, acknowledges a tremeh- 
dous dėbt to Lithu4ania. Chi- 
čagoans of Lithuanian blood, 
numerous enough to popUlate 
a respectable city by them- 
feelyes, contribųto hdmeasųr-
""'"T; ■

' Amerikos gyventojai irgi yra 
labai susidomėjię merginos liga 
ir turi jai daug užuojautos. Kai 
ateina Kalėdos, tai jie prisiun
čia dovanų į Mąguire’ų namus 
šimtais.

Apie SpulKas
Bandymai

Bile kokioje organizacijoje 
norint turėti sėkmingą augimą 
ir bujojimą, pirmiausias reika
lavimas yrą: pasitikėjimas savb 
viršininką^ ir veiklus koopera- 
vįmas tarpe narių. * . » •

Kultūrinėse, politinėse bei 
fratemalėse organizacijose na
rių kooperavimas tankiausiai 
yra praktikuojamas, bet spul- 
kose kaip tik priešingai. Narrai- 
dalininkai susirenka ant meti
nio mitingo, išrenka direktorius 
metų terminui ir' tuomi skaito 
savo pareigas užbaigtomis. To- 
liaus laukia' galo meto, kad su
žinojus kiek už tą metą gaus 
dividentų už savo įdėtus pini
gus. 1 Jei direktoriai buvo veik
lus ir sumanus
daugiau, jei negalėjo 
tenge pelno padaryti — tuo? 
met šėrininkai pašturmuoja, pa
sibara, gal išrenka vieną-k'tą 
naują valdininką ir vėl jaučiasi’ 
savo metinę pareigą atlikę.

Atrodo, kad ši praktika ne 
visai sveika; jei yra reikalas

pelno padarė 
ar rtejs-

Nida Laboratorijos 
Kuponai Naujienose

nariams rūpintis kitokių orga 
nizacijų eiga bėgyje metų, tuo 
mi labiau yra būtinas reikalą: 
spųlkų nariams rūpintis sav< 
spulkos veikla, valdininkų darb
štumu ir ypač josios augimu ir 
pelnais. > Juk j spulkas žmonės 
daugiausiai ir rašosi, kad bend
rai taupant, pagelbstint kitiems 
įsikurti nuosavą pastogę, tuo
mi pat kartu turėti sau pelną 
ant savo sutaupų ir laikui atė
jus gauti tos organizacijos pa- 
gelbą įsigyti sau bakūžę. Tat 
nąpįams-šėrįninkams neužtenka 
vieno mitingo atlaikyti į me
tus ; neužtenka išrinkti virši
ninkus ir jiems viską pavesti, 
peikalinga, kad nariai nepaliau
tų rūpinęsi spulkos gerove per 
visus melus, lankantis į susi
rinkimus, gelbstint valdybai jo
sios darbuose, gaunant naujų 
narių ir visur ir visuomet skel
biant spulkos evangeliją, kad 
pagelbėdamas kitam sykiu ir 
sau naudą turėsi.

Matydama reikalą tąja kryp-'| RATORIEs’neįma) 
timi, Lietuvių

Antanas G. Kaftanas, Nida Lą- 
beratorijų savininkas

L' ? • * '• ' ■ f.' ‘k

Pradedant šiuo numeriu, 
“Naujienose” kiekvieną dieną 
tilps “NIDA LABORATORIES” 
kuponai. Tų kuponų tikslas yra 
už prieinamą (sumažintą) kai
ną išplatinti NIDA LABORA-

— f  , - - Į'    Į  -Ą  2   .

Here many races 
tionalities meet and labor to- 
gether for the common ad- 
Vancement, each group giving 
thie best it, has. That has made 
Chicago not oftly great, color- 
ful and interęsting, būt friend- 
ly and tolerant.

Ali of u$, of vriiatever origin, 
ųnderstand and likę our neigh- 
bors of different origins, share 
their troubles and sympathize 
with their aspirations.

Ali the ręst of irs rejoice 
with our Lithuanian fellow ei- 
tizens as they celebrate the 
“Fourth of July” of their 
homeland.

Lietuvos Neprikltiusomybėis 
paminėjimo iškilmės įvyks ry
toj vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 So. Halsted 

AmerikosStreet. Jas rengia
Lietuvių Kongreso Chicagos 
'Skyrius. Pradžia 7 valandą 
vakare. Įžanga veltui. (iS'mulk- 
menos kitdje vietoje.)

Lietuvos Jaunimo
Neprigulmingo 

Ratelio Valdybos
Susirinkimas

Vasario 7 dieną, 3 vai. popiet 
Mildos svetainėje, 3142 S. Hal- 
sted St.;, Lietuvos Jaunimo Ne- 
prigulmingas Ratelis turėjo 
valdybos susirinkimą.

Perskaičius protokolą sekre
toriui, pirmininkas Joseph J. 
Kaunas atidarė susirinkimą.

Buvo apsvarstyta daug svar
bių ratelio reikalų, ir kadangi
iždo globėjas Vaizgela' negalėjo ji nariai Aldona Bružas 17 me-

eiti toliau tas pareigas,, tai ir. 
jam rezignavus buvo renkamas 
naujas iždo globėjas. Ėjo vie
šas balsavimas ir tapo išrinkta 
panelė Helen žąsy tai ti s, kuri 
pasaką trumpą prakalbą, padė
kojo visiems ir pasižadėjo išti
kimai dirbti ratelio naudai.-

Turiu pažymėti, kad ratelis 
smarkiai auga naujais nariais, 
nes kiekviename susirinkime 
vis įsirašo naujų narių.

Ratelis priima narius nuo 16 
iki 35 metų; priima 
tuos žmdnes, kurie yra čia gi
mę, kurie myli lietuviškus .šo
kius, ratelius ir dainas.

Po ilgų ir įvairių apsvarsty
mų susirinkimas buvo baigtas, 
o po susirinkimo nariai sudai
navo dar keletą liaudies daine
lių ir pradėjo viši skirstytis. 
. Turiu pažymėti, kad Lietuvos 
Jaunimo Neprigulmingas Rate
lis rengia prmutinį metinį 
linksmą šokių vakarą puošnioj 
Yuškos svetainėj, Hollywood 
Inn, adresu 2417-19 W. 43rd 
Street.

Prie geros muzikos, šalto by- 
ro, skanių valgių, kurių' narės 
pasižadėjo pagaminti, galima 
bus praleisti linksmai laikas. 
Tat nepamirškit atsilankyti ko
vo 6 dieną į Hollyvvood Inn, 
tai yra į pono Yuškos svetainę.

Tikietai 25c. asmeniui. Pra- 
7 vai. vakare.

—Alfredas J. Butkus.

tų ir Albertas Štokas 23 me
tų. Raštininkas perskaitė nu
tarimus; nutarimai 
Vienbalsiai.

Pirmininkas J. Jackas pra
nešė, kad gavome nuošimtį už 
morgičius B. P. $100. Drau- 

’gystės narė Mrs. Kvietkienė 
parvežė tris čekiui iš Univer
sal State banko resyverio vi
so suma $108.45. Auditorijos 
raportą išdavė B. Jakaitis.

Raporte komisijos pikni
kams rengti ’ paaiškinta, kad 
nesurado tinkamos vietos, tad 
į komisiją išrinkta dar vienas, 
būtent A. Tamkevičia.

Ligonių raportas: Al. Mar- 
gevičienei išmokėta už keturias 
savaites $20. J. Kentrai išmo
kėta už astuonias savaites $40' 
ir Alex" Maukui už aštuonias 
savaites išmokėta $40. Viso iš
mokėta $100. Įplaukų buvo 
$772.30.

Draugystė yra turtinga. Jos 
turtas siekia $10,781.00.

— G. P., rašt.

priimti

GALIMA IŠLOŠTI
$100,000 OLD GOLD

KONTESTE

džia

Gyvuoja gerai
BRIDGĘPORTAS. — Drau

gystė Palaimintos Lietuvos, 
laikė mėnesinį susirinkimą va
sario 10 dieną Chicagos Lietu
vių Auditorijoj.

Susirfnkimą atidarė pirm. J. 
Jackas 8 valandą vakare. Val
dyba atvyko visa. Priimti nau-

Nusitarkite tuoj pat įstoti į šį 
kontestą ir laimėkite prizą

OLD GOLD CIGARETAI duoda 
progą, jums laimėti viso amžiaus 
laimę. Šis kontestas susidaro iš 
Paveiksluotų Mįslių sprendimų. Nu
eikite pas savo cigarų dylerį ir pa
prašykite oficialių OLD GOLD Pa
veiksluotų Mįslių DYKAI kartu su 
tą kontestą liečiančiomis, taisyklė
mis. Yra 1,000 piniginių laimėji
mų sumoje $200,000. Nėra čia jo
kių triksų nė gaudymų. Tikai jūsų 
gabumas laimes. Kontestas tik 
prasideda.- Labiau—Sušvelnintas 
Old Golds duoda jums progą pasi
daryti turtingais visam amžiui. Seki
te instrukcijas atidžiai/' Skaitykite 
Naujienas dėl tolimesnių pranešimų.; sk.

TORIES kosmetikos ir kitus 
produktus tarp lietuvių, kad 
juos su tais produktais supažin
dinti. ' /y' ■ ' ' ■

Pavyzdžiui, šios dienos ku
pone daromas sekamas pasiūly
mas: NIDA pudras ir NIDA 
dažai lupoms (Jįpstick), vieno 
dolerio vertės, su kuponu per
siduos tik už 75 centus.

NIDA LABORATORIES pro
duktai yra kuo aukščiausios ko
kybės. Moterys, kurios juos 
jau naudoja, tuos kosmetikos 
giria. Svarbiausia tas,, kad jie 
nęra kenksmingi sveikatai,, ko 
negalima pasakyti apie/ dauge
lio kitų išgarsintų firmų pro
duktus. '

P-as Antanas G. Kantanas 
yra’ patyręs vaistininkas ir ko
smetikų žinovas, kuris darė il
gus bandymus sįu sa’vo produk
tais, pirm negu juos paleido į 
rinką. 7

Visos moterys naudoja kos
metikas, visoms jų reikia. Tad 
nieko nelaukdamos pasinaudo
kite kupone padarytu pasiūly
mu ir pabandykite lietuviškos 
gamybos pudro ir “lipstickp”.

į ; : (Ąpg.)

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK’ PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškotų pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite infbrmacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Laidotuvių Direktoriai • TAVERNOS

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ąr daugiai $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

JUOZAPAS
UDEini

IR TĖVAS 
REPublic 8340

LIGONINES— 
HOSPITALS

NIDA LABORATORIES,
' A. G. KARTANAS, Sav., 
| 2555 Wėst 69th Street, '
■ Chicago, Illinois.

Čia įdedu 75 centus už kuriuos prašau atsiųsti mąn 
'NIDA PUDRĄ (Face Powder)........ 50 centų vertės - 
I ir NIDA ĖIPS^flCK ............50 centų vertės
■ ■ ' i •

Viso ...... $1,00, bet su šiuo kupo-1 
nu, tik Už I .i • ’I 75 centus.

■ ' - ■ , W
(Siųskite money orderį ar pašto ženklais. Galima ir pi*.'

1 nigus siųsti, bet už jų saugumą atsakomybės NIDA LABO-1

9

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir į 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

• RĖSTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentrški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
ųacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslčs 
gvdymas išvirkštitnu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale. 5727.

Happy Hour Tavern
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTEU STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523
, CHICAGO, ILL.

-------------------------------------------------------------------------- " ■ — ............................................................................f-----------

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sav.
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas 

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N. Lincoln St.)

Budavojimo, |. vardas 

Skolinimo ir Taupymo Bendro-' | ADRESAS 

vės (Naujienų Spulkos) va'ldy- LM^S^S

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street ' 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

: Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro BiterTs yra vienas iš ge
riausių Biterių ka šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole d*l vidurių ar kitu ne 
smagumų Plačiai vra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras Kerti su degtine ir be degtinas 
Reikalaukite visi i> visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav.
Žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 

' muzika šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINE—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

GERB. Naujienų įkaityto* 
jo* ir akaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai* eiti i ta* 
krautuve*, kurio* skelbiasi



Rytoj Lietuvos Nepriklausomybės Sukaktuvių Iškilmės
. t Į. 2 , , 2. , -M. ■I.l, i

Kalbės žymus advokatas, lietuvių drau 
gas, Barratt O’Hara. Įžanga veltui.

I*-,- „r. ,^,.aa

(žiūrėk paveikslų puslapį)
Kyloj vakare, Chicagos Lie

tuvių Auditorijoje įvyks 19-tų 
Lietuvos Nepriklausomybės

. sukaktuvių iškilmės.
Jas rengia Amerikos Lietu

vių Kongresas Demokratinei 
Tvarkai Atšteigtl Lietuvoje.
Rengėjai kviečia visus pažan- darbavosi kongreso nariai ir 
giUs Chicagos lietuvius ir de- delegatai* kurie rinko pinigus 
tnokratljus Šalininkus LietuVoš politinių kalinių bu- 
mėse dalyvauti* Jos bus reik-« šelpimui, Jie surinko nemažą 

sumą pinigų. Visų aukotojų 
vardai biis paskelbti rytojaus 
“Naujienų” numery j e>

Kongreso Chicagos skyriaus 
pirmitiitiku yra J. Kondroška. 
Jis bus Vakaro vedėju. Jo pa- 
gelbittiilke Kongreso sekreto
re yra, p-lė E. Mikužiutė, —Rt

Išlkil

Šmlngos, svarbios ir įdomios., 
Kalbėtojai praneš žinių apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimų, 
kurias kiekvienus kam rupi 
Lietuvos žmonių gerovė* lurė*- 
tų išgirsti.

Kalbėtojai bus trys. “Nau
jienų0 redaktorius, P. Grigai
tis, kuris iškalbingumu ir idė
jų turtingumą neturi sau ly
gaus kalbėtoji Amerikoje) 
Leonas Pruselka* nuo “Vlk 

rnles” Ir advokatas Patruli

BARRATT O'H AR A, 
kalbės Lietuvos Nepriklauso
mybės Iškilmėse, rytoj vakare.

Mr. O’Hara, žymus Unijų 
darbuotojas Cbi(sUg<fjąiw yra 
daug pasidarbavęs lietuvių

keliuo- 
mitinguose,

naudai.
Lenkams okupavus 

• Mr. O’Hara dalyvavo 
se masiniuose 
supažindino Amerikos viešųjų
opiniją su lietuviams padaryta 
skriauda; jis lydėjo lietuvių 
delegacijų i prezidento Hard- 
Ingo laidotuves ir uždėjo ant 
jo grabo garbės vietojo,—lie
tuvių paaukotą gėlių vainikų. 
Prezidento Hardlngo adminis
tracijos laikais .L Valstijos pri
pažino Lietuvą de jure/’

Ml O’Hara yra buvęs 111L 
nois - valstijos vice-gubernnto- 
r lūs ir gabus advokatas, kuris 
dalyvavo daugelyje pirmaeilių 
bylų* Per paskutinius keturis 
metus jis kalbėjo ir tebekal
ba kas vakarų Iš Amerikos 
Darbo Federacijos radio sto
ties, WCFL* Lietuvaitė, p-lė 
Leonora A. Nlmhosk yra jo 
“dešinioji ranka” tų programų

Mr. O’Hara kalbės rytojaus 
iškilmėse apie 8 valandą, neš 
pusę po .devynių jis turi būti 
radio stotyje.

Nepriklausomybės Iškilmių 
ihuzikalį programų išpildys 
keturi Chicagos Lietuvių cho
rai, “Pirmyn,” “Naujoji Gady
nė”, Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras ir “Kanklių” choras.

MC*a

į'-T C- — - '• w JMte.i'MJi»>■

North West Lietuvių Moterų KliUbo- susirinkimas (vyks vasa
rio 16 d. P. Benekaičių bute, 1658 N* Troy St.* kampas 
Wabansia avė., 7:30 vnL vak. Nar,ės malonėkite pribūti.

M» K*, teekr.
D. L. K. Vytauto Draugija laikys mėnesinį susirinkimų antra

dienį, Vasario 16 d., 7:30 vai. vak. LielUVių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St. Susirinkimas svarbus, kiekvie
nas privalote dalyvauti, nes yra svarbių reikalų apsvarsty
ti. O kurie esate pasilikę su mokesčiais, būtinai apsimo
kėkite, priešingai busite suspenduoti. K., sekr.

. »• 

z
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Programas prasidės 7 valan
dą vakare.
Ūlbaigs Aukų Rinkimo Vajų. 

iškilmėse bus užbaigtas A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
jpaskelbtas atlktį rinkinio va
jus. Jis prasidėjo vasario 1 d.

Chicagoje ir priemiesčiuose

“Sėdėjimo” Streikas
Wahl-Ėversharp Pen 

Dirbtuvėje
šiandie prasideda darybas tarp 

datblhinku ir bendrovės at
stovų.

(Paveikslai paskutiniame pu
slapyje)

Pereitos savaitės pabaigoje 
Chicago susilaukė pirmo stam
besnio “Sėdėjimo” streiko.

Reikalaudami unijos pripaži
nimo ir aukštesnių algų, i strei
ką, išėjo apie 350 darbininkų ir 
darbininkių Evėrsharp-Wa’hl 
Peri kompanijos dirbtuvėje, 
1800 HoscOe B<treet. Bendrovė 
gamina “amžinas’’ plunksnas ir 
mechaniškus paišelius.

“Sėdėjimas” dirbtuvėje už
truko tik vienų dienų, nes ben
drovė suLko kaip šiandien su
eiti su darbininkų -atstovaij de’

Darbininkai susiorganizavo i 
Goki Pen Workers union ir 
reikalauja pripažinimo. Jie taip
gi nori priversti bendrovę pa
kelti darbininkių algas nuo 27 
centę iki 35 į valandą, o dar
bininkų — nuo 33 centų iki 43.

Darbininkai išėjo streikam 
visai netikėtai, kai dirbtuvėje 
pasklido gandai, kad bendrovė 
prašalinsianti iš darbo “agita
torius”, kurie prisidėjo prie uni
jos suorganizavimo.

Laike “sėdėjimo” būriai po
licijos laikė" apsupę dirbtuvės 
patalpas. Jie buvo įvedę cenzū
rą ir draudė įnešti dirbtuvei! 
maisto ir kitų reikmenų.

“Sveikam Ligos Neį- 
kabesi”, juokinga 
muzikais komedija

(gražus Birulės Choro vaka
ras; apie 600 publikos

Birutė vakar vakare pastate 
scenoje “Sveikam Ligos ne- 
įkalpėši”.

Choro vakaras Įvyko Chica
gos Lietuvių Auditorijoje, kur 
susirinko .apie 600 žmonių. 
Programas susidėjo iš dviejų 
dalių, bet Šių Žinių rašant ant

roji koncertine dalis dar ne
buvo pasibaigusi.

Muzikais komedija buvo pa 
statyta gražiai ir rūpestingai. 
Ji yra lępgVa ir juokinga ir 
publika'gavo daug prisijuokti. 
Komedijos turinys nupasakoja 
bėdas malunininkaitėSj kuri 
pagal tėvo testamentų gali ves
ti tokį jaunuolį, kuris nupirks 
jai palikusį malūnų. Tos ma- 
lunininkaitės rolę vaiditio Ge
novaitė Giedraitienė, kuri bu
vo ir režisorė. Ji pasirodė pir
mos rųšies vaidintoji ir daini
ninkė, ■
.• Kitas tris roles vykusiai Vai
dino Antanas Kaminskas “Jo
nukas”* Povilas Miilerls. “Ši
mas” ir BtUno Hrųknis “Jokū
bas.” —H.

Daug žmonių dien
raščio “Vilnies” r

koncerte
Įdomus, bet perilgas programas

Apie 2000 žmonių vakar po 
pietų suširhiko į “Vilnies0 kon
certą, kuris įvyko Chicagos 80- 
kolų svetainėje, 2343 S. Kiedzie 
avė. > * •'

Programas buvo margas. Da
lyvavo jame solistai, du chorai 
ir įvairios kitos šokėjų ir dai
nininkų grupės. Kadangi scenų 
reikėjo pertvarkyti po kiekvie
no numerio, tai programas užsi
tęsė gana' ligai.

Publika buvo linksma ir ge
rame upė. Vakaras buvo pasek
mingas, , -.

. PETRAS VALICKIŠ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 12 dieną, 6:20 valandą 
vaj^re,. 1937 m.A sulaukęs , 48 

■■ fn, amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr. Vėduoklių įm^Kot- 
roųiti kaime. / <

Amerikoj išgyveno ikemetuši
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Pranciška 2 atimi Vin< 
centą ir Antaną, pusbroli Ra* 
zimierą ir brolienę Agotą Va- 
Įtektos, ŠVogerĮ Joną ir švo< 
gerką kotriną Smetonas ir 
jų Šeimyną ir gimines AmerL 
ke—-Lietuv(>je brolj Simoną ir 
brolienę ir gimines. >

Runas pašarvotas randasi 
4061 So. Rlchmond St.

Laidotuves j vyks Antradieni,' 
Vas. 16 dieną, 8:oo vat rytą iš 
hanių j Nėkato Prasidėjimo 
PaiL šveb. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
mados Už vėįioiiio sielą, o iŠ 
ten bris nulydėtas Į Sv. Kazi
miero kapines.

‘ Visi A. A, Petras Vaickis 
giminės, draugai ir pažjstami 
r'sat nuoširdžiai kviečiami da*- 
lyvauii laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutih] patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Simai ir kitos kiini- 

nės.
Laidotuvėse patarnaują• Lai

dotuvių Direktorius A. Masals
kis, Tol. Boiil; 4139.

k aįU

ALA
ONA VVAGNORIENE

■ . po tėvais Brisgaite •
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vas. 12 Uteną* 9 valandą va* 
kare 1937 m., sulaukus 42 m. 
amžiaus, gimus Telšių apskr., 
Plungės parap? Paušnių kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Adomą, Sūnų Stanislovą, 
brolį Juozapą Brišgis ir ciocę-^ 
Oną Žobiltenę ir daug kitų gi
minią, o LiėtIivOie šeseri Pe
tronėlę ir 2 brolius Pranciš
kų it Povilą.

Kuną$ pašarvotas randasi 
11438 ČalUmet Avė., Roseland.

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
Vas. 16 dieną, 8100 vai. rytą iš 
namų i Visų šventą, parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu-; 
HhgOs pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta | 
šv. Kazimiero kapines,

Visi A. A. Ondfe Wagno* 
fienės giminės, draugai'ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame 
VyraS, suhUs. brolis ir ki* 

tos ghninės. , 
Laidotuvėse phtarnauja Lai

dotuvių Dlrektotius J. R. Eu- 
deikis, Tęl. Yafdfe 1741.

Koncerto dalyviai buvo:
Bohemian-American Quantet; 

Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras; Anel§ Salaveičikiutė-Ste^o- 
navičiėne; ®ėrilice M'atel^įš 
Waukegan; Laisvės. Kanklių 
Mišrus ’ Choras j Čigonų Orkest
rą; Viola šarkiuniutė šoko kla
sikinius ŠokiJUš L 3enor ir Seno-- 
rita, ispanai, datavo solo ir 
duetą. *—11.

,i... ..... , - ,i .

Šis Berniukas Grei
čiausiai Mirs >

■ Mat, ttėbuyb ,geras šokikas
Į-1' f -]

Trys jauni* berniukai užsilipo 
ant stogo šalę, Tilton mokyklos 
s»tovinčio namo. Mokykla ran
dasi ptie 4152 West End avė.

Tarp vienų ir antrų rūmų 
stogų buvo 'apie 9 pėdų tarpas.

Tarė vienas berniukas, 9 me- 
•tų‘amžiaus: > ! ■ z.

—GefUs Šokikas lengvai per
šoks tą tarpų./

Robert kretsęhmer, 12 metų, 
4128 W. Lake Street* norėjo 
pasirodyti getu ? šokiku it drų- 
suoiiU; Tarė jis draugui:

—Betinu, kad -a'š peršoksiu.
Jis šoko ir neperšoko. Nu

krito 3o pėdų cementu išlfeton 
ieldh. Persiškėiė^ galvą* nusi
laužė rankas ir koją.

Guli Gatfield ligoninėje, bet 
vargu išliks gyvas. . • .' s

. y..( i ■, • t t ,
■ .ir r; .

; ' “■ ,f,i., .r. .• .. .
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( ALEKSANDRAS SHAIKUS
■ Rėfsiskyre' šiud pąsattliU 
Vasario 14 diehą, 2:30 valandą 
jjp. 1037 itii, julaukęs pus am- 
Žiulis, gihięs Žk^asų auskr. Va-

. jt’šiškio . par^l($įąčiuliškių kdi- 
nlc- i i Mb si..’-'.

Anietik»j,. KgyveiiO
Paliko dideliame nuliūdime 

šešėlį oidliją - Macys ir jos 
šeimą, Detfoit, Michigan, dtau-

. gtiš it pažįstamtiš- Cicllija Mu-
■ cys>.rūpinasi jąidotuvsmis. 'r-cte1

, PUklauėč ’’ pMb Zarasiškių 
kiiubo..

Runas pąšatvotas randasi 
Lnchaitfmztaš’7 koplyčioj, 2314

; W. 23 Pi.
LaidotUVCs įvyks Tfęč., va

sario 17 dieną, 1:30 vai. po p. 
iš ko^l. Į Tautiškas kapines.

* Visi A. A. Aleksandro Shab 
kąus giminės, draugai ir pa-

! žištaini ėšht ’ ‘nuoširdžiai kvie
čianti dalyvauti laldotUVššė; ;ir 
nuteikti jam paskutinį patarna-

■ vimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Sesuo, draugai, Ir - pažįsta
mi, ? :■ '7 '

> LaidoiUvbse patarnduja Lai
dotuvių Direktorius Lačhatvitz 
it Simai. Tel. Caital 2516.

. ............................... ii..............................n........
<w.r.i y,i . >,,, « -f >.t. L y-./j 2

PAbĖKAVONE
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Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS

BURBAU ASSOCIATION
B. R. riETKIEVVICZ, manager

2608 West 47th Street Chicago
y, iii ■ ui......................  I n.i ............................... ............................. . i«.l» ..ui--.

KAZIMIERAS KETERIS
• r b *

kuris mirė Vakario 9 dieną 1937 ir palaidotas tapo Vafenrio 13 d. 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalė* 
damas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarąavh 
irią ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą* .

Mes atmindami ir ^apgailėdami jo prasišalifiimą iš musų tarpo, 
reiškiame gilįąustą padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir 
sUtėikUSiemš'vainikus draugams.

Dėkavojame miisil dvasiškam tėvui, Kuh. 'Bkripkai UŽ garbin
ga pamoksią, Kum Statkui už palydėjimą į Kapines ir už pamoks
ią ir kunigui Juškai, kurie atlaike įspūdingas pamaldas už jo sie
lą; dėkavojanie graboriui J. F. Eudeikiui kuris sUVU geru man
dagi u patamavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastl, o mums pa
lengvino perkęsti nuilądimą ir rūpesčius, dėkavojame vargonlhih* 
kui Daukšui, gaspadoriui Jdnui Krušai už tvarka kapinėse, gėlių 
aukautojams, šventų mišių aukautojams, gtabitešiams, draugams* 
biznieriams įr kaimynams ir pagalios dėkavojame visiems daly- ; 
Vavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau mdsą mylimas vyre'ir te
veli sakome: ilsėkis Šaltoj žemėje.

. . . i 1

’ - Keterių Šeimyna, >

wU|ivi h.‘. t . .‘.4. į^Jib, i>.<

Traukinių' Nelaime 
Chicagos Vidur- 

miestyje
nf, i rt,' ■ ; r.i

V 13 sužeistų
' < * •

Prie Gagai ir Roosevelt gat
vių įvyko traukinių nelaimė* 
kurioje 13 Žmonių buvo sužeis
tai '

■ ■ ■ <

| prekinį traukinį įvažiavo 
pennsyivaflla linijos ekspresas, 
“Florida Arrow’\ Traukinys Hk 
ką buvo apleidęs Union stot j 
kelionei į Floridą;

Sunkiausiai sužeistas buvo 
Charles Houghfer, 42, Logari- 
sport* Indiana, prekinio trauki
nio lokomotyvo ugniakUrys. 
Traukinių judėjimas nelaimės 
ruožte buvo suparaližuotas 
dviems valandęmš.

• {

Policisto “Nesumu- 
šami” Argumentai

Už kuriuos pi ieČiai turi 
užmokėti

Policistas Bari Lumley, 1114 
N, Harding streėt, labai dažnai 
susiginčija su žmona. Kai kyla 
tie ginčai ir Ęarl’ui pritrūksta' 
žodžių* tai jis panaudoja argu
mentus* kurie. įspudipgumu yra 
nesumuŠami, Pasigriebęs savo 
revolverį* jis pradeda žmonų 
vaišinti kulkomis. Jis Visai ne
mano jų atskirti nuo šio pasau
lio. Tik taip sau leidžia zvlm-

STEPONAS ŠALKAUSKAS 
mirė vasario 12 d., 1937, 0130 
vai. ryto, sulaukęs 20 mėtų 
amžiaus. *

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Marijoną, po tėvais 
MikoČiUhąitė, tėvą Kazimierą, 
4 brolius: Kazimierą, Edvardą, 
Alfonsą ir Šylvesttą^ derinsi

Šalkauską ir Juozapą^ 
Mik. .Muilus lt daug kitu gitai“,

rtąs pašarvotas 12237 
Uriioii Avė";, West PullmUH. .

Laidotuvės ĮVyks trečiadienį,' » 
vasario 17 d. Iš mimų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas j šš. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčią, 
West Pullman, kurioj įvyks ge- 
dujingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų htis nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vlfeUš 
gimines, draugus-ges ir pažys* 
tamus-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse, , 1 ' ;

Nuliūdę, Motina, Tėvus, Bro
liai, Dėdės ir Giminės. .

Laidotuvių direktores J. F. 
Eudeikis. Tel, YARds 1741. 

U*.

bianČiaš kilikas apie jos gAlvų, 
kad žmona' suprastų* jog jis 
daugiau negu ji išmano apie 
dalykus.

Kadangi piliečiai už tUoš 
Lumley argumentus moka sun- 
kįai uždirbtus centus, tai poli- 
cistas turės stoti { polleljds 
teismą aiškintis.

Žada Pakelti Algas 
WPA Darbininkams
Dabar moka nuo $40 iki $04 

į mėnesį

Harry L. Hopkins, federalis 
WPA administratorius kalbė
jo slaptame Illinois valstijos 
WPA viršininkų susirinkime, 
kuris įvyko Stevens viešbuty
je.

Hopkins kalbos turinys ne
skelbiamas, bet duodama su
prasti, kad artimoj ateityje 
busiančios pakeltos 
darbininkų algos.

Dabartiniu laiku WPA al
gos Illinois valstijoj yra nuo 
$40 iki $50.00 paprastiems d ai* 
binidkams, o nuo $55.00 iki 
$94.00 amatininkams.

WPA

Peoples Liquor Store
2646 WGSt 63td stfėėt 

Tel* Republic 8841 
Didėlis pasirinkimas - visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su Šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

CLASSIFIEDADS
*■***

Mezgimo DirbtuvėsTHE BRIDGEPORT KNITTING MILLS
• F. SELEMONAV1CI1 

/JI W SVETER1U K R A U- 
1 tuvfi atdara rab 

dieną —ir Vaka
rais m sėkMA- 

dieniai^1 i 
« Telefonas < 

. . VlGTORY 84BA • 
504 WE8T 83*rd STREET

■rt r-/.r ■ ------............. ......... .............ai"1 ■ > JiiiMT. ..Liiiui

ŠTOGDENGYSTfi
MėM dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

Tel. Virtory 4965

FlminsaLPaskoloe

KOLEKTAVIMAs visur
NėRA kolekto — hčta mokesnio. 

Uandcjs-^hOtOH—algos—skolos—Gro- 
Cery Blios—visų rūšių bilda—grei
tas patarnavimas.

GRfcAT NORTHERN CRfiDIT
z SERVICE. ’to. WęM. MVĮĮ.roC' FW

For ttent
ŠTOKAS ANT RENDOS. Labai 

tihkama vieta dčl visokių bižilių* 
Dįąda, pigi; 1604 31 JSh,

Eschangč—Mainai
MAINYS naujai naują refrigerato- 

rlų ar plaunamąją mašiną į getą 
vartotą katą arba garduos pigiai* 

2641 West 71st Street 
Republic 6031.

Partnėrs VVanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris j anglių 
kasyklos biznį Slielburn, ind. Mainos 
pradėjo dirbti, bet trūksta pinigų 
darbui plėtoti. Reikia nors $3,000 
ar $5,000 dolerių. Atsišaukite 5481 
Bo. Mozarl St.s Tel. Hemlock 2792.

, v m > .^.x, ^2. . ■ -■ ... -al^ ■ ■■■.. k. -.‘.'1 T* . r.VJd«

tniii 'ui lOl

W“*"‘ ‘
LO V EIKI S 

KVIYTKININKA8 
Gllfcs Vestuvėms, Bankleumi 

Pagrabame, .

Tai. tMUlevari V3U
oViiirurti luiheifti’a^

. ................... -.■■ ■ i, »■■■ !ihlll.i

■Urba Flower Shoppe
I Gčlčs Mytintiertls—Vestuvėms-^

Bankietams—Laidotuvčhis-* *
I • Papuošimams.
14180 Archer Aveatte
I Photie LAFAYETTĖ 5800

,.-^r

Pristato | Valgyklas Visokios rų- 
Šios mėsas. Restaurantų abrupi- 
nitnas MUSV SPECIALYBĖ 

3239 So. Halsted St.
Tel., VĮCTOKY 2081-2

J x ■ ..... - -1 ■ - - ‘—

CLASSIFIEDADS
Business Chances

RESTAURANTAS — liga verčia 
parduoti už mažus pinigus. Nauji 
fikčerlal it gera biznio apylinkė, 
pašaukite Nevąda 0882.

, ^-2..,.............. ............ .> -■ -p ..fe ,,

NAŠLfi PARDUODA CIGARŲ, 
cigaretų ir ice crėam krautuvę su 
namu ar be namo arba išmainys į 
privatinį namą. 1609 So. Halsted 
Street.

Belp Wanted-—M
, Darbininkų Reikia

REIKIA SALESMANO tokio, ku
ris turi tiesioginio pardavinėjimo 
patyrimą veikliam South Side dy- 
leriiii, pardavinėjančiam Norge re- 
frigeratorius, pečius, skalbyklas ra
dio ir tt. su lietuviškais prospektais 
Sttvesti.

MOTOR SUPER APPL1ANCES 
6439 So. Kedzie AvehUė.

ueip Wanied^£ėttiaw 
Datmiuuūą Kritu*

MERGINA PATYRUSĮ bendram 
namų darbui, būti, $6—$7, dirbanti 
pOra lelefonuoK vakarais Oakland 
0002.

Reikia patyrusios mefgiftbs namų 
darbui, geri hamai, mažas apart- 
mentas, nėra skalbimo, ne virimo. 
b.OO. Irving 8793.

Reikia patyrusio virtuves pagelbi- 
iiirikę—6 dienų darbo s&vaite—-ge
ra alga. Weihstein Resiaurant, 605 
W. Roosevelt Rd. . ,

barnis tor baw
Ūkiui PardAtiMai

77 ARKAI, MODERNIfcRt NA
MAI, peivytas keliąs. Patirkite k<i- 
nftių kari Groftief, filgirt, iii.

pardavimui parmos Viso
kio DIDUMO ir vertės, gera žemė 
ir budinkai, prieinamos kainos, Ma
so n couhty agrikultūros centras va
karinė] Michigano daly.

Rhone 074. EREEBOiL
It. L. RKALTON, FREKsOlL

Ižo AKER1U FARMA, randasi 
už 45 mylių nuo Chicagos.' arti 
Crown Roint, Ind;* su gyvuliais, ma
šinomis, (r trobesiais. Parsiduoda 
už pirmą teisingą pasiūlymą arba 
iššinialho iant Cnieagos properėių. 
& P. SUromskis and Co., 6651 Sa 
Kedąie AVA. Tėi.?Grovehin 0306.

L' j 4/'C ■** ■ ■ ■ i t ' • i t ■»

Parsiduoda pigiai 2 pragyvenmų 
medinis namas—po 5 kambarius^— 
Geram stovyje. Savininkes, 142 No. 
18th Avė. Melrose Park, 111.

Didelis bargenas
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Fuynace 
apšildymas. Parsiduoda Už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar
menų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
681S Bo. VVestern Avehue 

Hemlock 0890.

PAUL M. SM1TH and COMPANY 
Real Katate, Loatis and Insurance 

Tek BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius Ir karmas; in&lu- 
rinatne namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turimu daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenusj greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei-

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos aū J. J. Oriah

,Lf- - -- '*..................................................................»' -*■------------ .. -----

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP .................... $6.00
Mine rUN stambios

...... . $5.75
EGG .................................. $6.00
NUT .......................   $6.00
SCREENINGS .............. $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENA Att NAKTĮ

TON.

TON.
TON. 
ton. 
TON.

Į DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farmas

—PARDUOT 
—MAINYT
Pavasaris nebetoli. , 
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatldėllokit

Garsini is
Naujienose 
Apsimoka
t’ASAUEIT MUS TVOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prielpamOs. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą. '
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Ryt Lietuvos Nepriklausomybės Iškilmės — Streikas Chicagoj

.į ' ' •

PIRMOSIOS NARĖS — Penkios atstoves Steigiamąjąine Lietuvos seime, apie kurį
* redaktorius P. Grigaitis kalbės LietuvosNepriklausomybės iškilmėse; Cbicagps Lietu

vių Auditorijoje. Viduryj sėdi, Gabrielė Petkevičaitė “Bitė”, kuri seimų atidarė gegužės 15 
dieną, 1920 metais. > .. ; < Naujienų-Photo

PO STREIKO — Vaizdas Flipt, Michigane, po G. M. stredko1. NDarbihinkai džiau
giasi laimėjimais ir surengė masines demonstracijas.•' Andersone, Ind., Įvyko ^riau
šės’ (žiūrėk žinias) . < ; ; NėiujieihpAęme^P

NEBE DRAUGAI — J. Stalin, Rusijos diktatorius, 
su K. E. Vorošilovu, raudonos anpijos viršininku. Eina 
gandai, kad tarp jų kilo nesusipratimai dėl “trockininkų 
bylos”. Nutraukę draugiškus santykius. Paveikslas 
trauktas “geraisiais laikais.” .. Naujienų-Acme Photo

PAGERBĖ — D r. Alexis 
Carrcl, žymus mokslinin
kas, kurį Illinois Universi
tetas pagerbė už darbą 
medicinos srityj.

Naujienų-Acme PhotPo

•'M

STREIKAS (’. IIJ CA110.l E

Kartu

Ma-

PARUOŠĖ PAMINKLO PRO- 
jektą — Skulptorius V. Gry
bas (chicagiečio Juozo Grybo 
brolis), kuris paruošė Dr. J.RYT MIRTIES Šlft< AKTU VĖS

su: Lietuvos Nepriklausomybes švente ryt Jablonskio paminklo projektą: 
išpuola ir Dr. Jono Basanavičiaus mirties Paininklas bus pastaĮytas 
/sukaktuvės. ^Lietuvos 1ėvas’ mirė vas. .
16 d., 1927 m., Vilniuje. N-nų Photo lianiP° LI

“LIETUVIŲ KALBOS TĖVAS” — Dr. Jonas 
Jablonskis (Rygiškių Jonas), kuris vadinamas 
lietuvių literatinčs kalbos tėvu. Mariampolej jam 
statomas paminklas.

?0į

strėikieriai, kurie šiandien grįž
ta darban, privertę bendrovę derėtis. Derybos prasideda
irgi šiandien. Naujienų- Tri b u n e P h o t o

PK I GĖRĖ — 8 metų ber
niukas Vince Mackin, kuris 
Įkritęs eketėn, Lincoln Par
ke, Chicagoje, prigėrė.

ISPANIJOS LOJALISTAMS — Mėdikaliai reikme
nys, dirbtinos kojos ir kriukiai, kuriuos Amerika pa
siuntė Ispanijos lojalistams. • Naujienų-Acme Photo

BUČKIS STREIKUOJANČIAI
Ferrafa bučiuoja’žmoną ir sako sudiev, tikėdamas ilgai 
aaepasimatytį. Žmona buvo-^sėdinčioj i streikiere” Wahl-

ŽMONAI — Albert

valandas.
agoje. Streikas tetruko 23

... y,

Naujienų-Tribune Photo

V.;
©kilis.

SUŽEISTAS — Calumet 
City mūrininkas, Joscph 
Brazlovvitz, sužeistas laike 
ginčo su sunumi.

Naujienų-Tribune Photo

NUŠAUTAS — Joscph 
Braslovvitz, 24, kurį tėvas 
(kairėj) nužudė laike gin- 
šo.

Nauji e n ų - Tri bu ne Photo

SNIEGO PŪGA CHICAGOJE — Po “pavasarinio 
oro” šeštadienį po pietų, vakare chicagiečiai susilaukė 
sniego pūgos. Sekmadienį rytą berniukams neteko ilgai 
džiaugtis, nes netrukus sniegas sutirpo.

PLAUKIOJANTI LABORATORIJA — Burlaivis, 
“Cressida” kuriuo Vanderbilt, Amerikos turtuolis, ir 
keli mokslininkai išvyko mokslo ekspedicijai. Laivas 
“plaukiojanti 'laboratorija.” Naujienų-Acme Photo




