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Milžiniškos Minios Dr. Karaliaus Laidotuvėse
Apie 15,000-čiu žmonių palydėjo 

velionį į Lietuvių Tautiškas kapines
Prie kapo kalbėjo “N.” redaktorius P. Grigaitis, adv. K. Jurge
lionis, Dr. A. Montvidas, Dr. T. M. Strikolis ir adv. W. Mitchell

Chicago, III., rugp. 28. —Mil
žiniška, 15,000 žmonių minia 
šeštadienį palydėjo Dr. Antaną 
J. Karalių į paskutinę atilsio 
vietą.

Apie 3:30 vai. po pietų, iš 
graboriaus J. F. Radžiaus kop
lyčios, 3238 South Halsted Si , 
buvo išgabentas mirusio dakta
ro kūnas, paguldytas į pilką, 
gražų grabą ir apsuptas vai
nikais ir gėlėmis. Jį lydėjo ke
lių mylių ilgumo automobilių 
procesija, kuri slinkdama niū
riomis Chicagos gatvėmis, pa
mažu skynė kelią i Tautines 
Lietuvių Kapines. Ten velionio 
jau lauke tūkstantinė minia, ku
ri negalėdama dalyvauti proce
sijoje į kapines atvyko valan
das ankščiau.

Liūdnas ir skaudus tai buvo 
momentas. Kapinių takus ap- 
stojus’os minios aša romiška k y są 
sekė oro vartus 4&dinkusį kars
tą, kuris pamažu apsukęs vin
giuotus tankus sustojo prie ma
žos ktdvos, kapinių priešakyje.

Apsuptas artimiausių giminių 
ir didžiules draugų i” pažįsta
mųjų būrio, velionio grabas pa
statytas ant kalvos spindėjo 
pro debesius prasiveržusos sau
lės spinduliuose. Bet jis ne
jautė tų spindulių šilumos, jų 
glamonėjimo, negirdėjo dainin- 
kės Violos Cook ir Stasio Rim
kaus liūdnų giesmių gaidų. Ne
girdėjo nei žodžių adv. Kleofo 
Jurgelionio, Dr. A. Montvido, 
“N.” red. P. Grigaičio ir kitų 
artimų gyvenimo ir idėjinių 
draugų, kurie pasakydami pas
kutinį sudiev, ‘nepeikdami ir 
negirdami”, anot “Naujienų” re
daktoriaus P. Grigaičio kalbos1, 
žodžių, apibudino velionio dar
bus, siekius, būdą ir idealus, 
kurie nagaliau privertė Dr. An
taną J. Karalių užgesinti saVo 
gyvybę. Paskutiniai velionio žo
džiai: “Patyriau, kad šioje aša
rų pakalnėje pinigas visokius 
idealus valdo” aiškiai parodė, 
kodėl jis tai- padarė.
Adv. Kleofo Jurgelionio kalba

Lygindamas gyvybę prie ži
bintuvo. pirmas prie grabo pra
bilo adv. Kleofas Jurgelionis. 
Dr. Antano J. Karaliaus gyvy- 
be-žibintuvas, švietė daug skais
čiau, daug šviesiau negu kitų. 
To žibintuvo šviesos ratas sie
kė daug toliau, buvo daug ryš
kesnis, siekė minias, kaip pa-

ORĄte

Chicagai ir apylinkei tedera 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Debesuota, bet kiek gilčiau; 
vidutinis pietryčių vėjas.

Vakar temperatūra buvo 63- 
71 laip. JZ

SauP teka 6:11; leidžiasi 7>

tinęs gyvenimo valandos”.
Tas troškimas pasiliuosuoti 

nuo gyvenimo suvaržymų Dr. 
A. Kar.-.'jujo pasireiškė nuo pat 
jaunystės dienų, kartu su ne
paprastu d tirštumų ir troškimu 
žinoti, ieškoti naujų faktų ir 
minčių. Vos pagavęs naują 
mintį, nauji idealo tuojau pasi
dalydavo radiniu su savo drau
gais ir pašokėjais. Tos mintys 
kartais nebūdavo išvystytos, tik I 
gemalėiiai, bet į jas įdėdavoI 
visą sielą, entuziazmą. Nuspren
dęs save išbraukt iš gyvųjų tar
po ir eiti ilsėtis (Paskutinius 
žodžius draugams parašė mg 
piučio 5 d.), jis tebesilaikė už
brėžto tikslo ir į “Naujienas” 
ir kitus laikraščius tebesiunte 
raštus.

Bet velionis nebuvo be ydų, 
be blogųjų pusių. Apie jas ge
rai žino jo draugąi ir pažįsta
mi. Bet jos pesūmažina jo at
liktų darbų vertės, to nuošir
dumo, kurį įdėjo juos atlikda
mas.

Ir, be to, Dr. A. Karalius 
pasižymėjo dar viena ypatybe, 
kuria labai retas musų lietuvių 
teturi. Mes lietuviai nemoka 
me juoktis, bet velionis turėjo 
stiprų humoro jausmą, kuriuo 
mėgino užmiršt šio pasaulio kar
tumus ir skausmus. Mes juo
kiamės būdami linksmi, bet ve
lionis juokėsi norėdamas nuslėp
ti savo kančias, jas sušvelnin
ti.

Be P. Grigaičio ,prie grabo 
prabilo adv. William C. Mit
chell, kurio aky vaizdo j e velio
nis nutraukė gyvenimo siūlą 
ir Dr. M. H. Strikolis, atsto
vaująs Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugiją. Advoktas pirmi
nė, kad daktaro žygis buvo drą 
suolio, didelio pasiryžimo žmo
gaus žygis. Dr Karaliaus gy
vybė, tik jam priklausė, jis ją 
valdė. Nusprendęs, kad ; čia, 
žemėje, nebuvo jam vietos, nes 
idealus pinigas valdė, kaip val
dovas ją užgesino.

Dr. M. T. Strikąjis, Chica- 
gos ir kitų miestų daktarų var
du, išreiškė didelį apgailestavi
mą dėl velionio mirties ir nuro
dė, kad ne vien lietuvių visuo
menė panešė didelį nuostolį, bet 
ir medikalė profesija.

Po prakalbų ir visiems susi
rinkusiems velioniui pasakius 
paskutinį sudiev, grabnešiai Dr. 
Šimkus, Dr, A. Montvidas,- Po
vilas Stogis, Dr. Blake, Meagher 
ir iriž. K. Aųgustinavičius pri
nešė grabą prie duobės, Šalė.Dr. 
D. Ba'gočiaus kapo. Tūkstančiai 
ašaromis suvilgintų akių lydėjo 
grabą, pranykstantį šėmės gel
mėje, suspaustomis širdimis ve
lionio artimi numetė drėgnos že- 
įpės saujas,, pamažu . uždengda
mi grabą iramžinai atskirda
mi; Dn Antaną Jy Karaliui nno 
šio (pasaiili^nuo -artimų; ^rau
gų ir priešą/» u I ••»-v

rodo prie jo kapo susirinkęs di
džiulis draugų būrys. Nešykš
tėjo jis to žibintuvo kitam.

Dr. Karalius gyveno šią die
ną. Šiandien jam buvo daug 
svarbesnė, už vakar dieną, už 
rytojų, už milijonus metų, ku
rie jau nuėjo praeitin ir mili
jonus motų, kurie tebeglūdi at* 
eityje. šiandien gyvendamas, 
jis stengėsi į ją kuo daugiau
siai įdėti, kuo daugiausiai ta 
diena atsiekt, skubino gyventi. 
Nebuvo tingus, nei šykštus, ir 
ką tą dieną patyrė išreiškė žo
džiais kitų naudai.

Bet paskutiniu laiku, tęsė 
kalbėtojas, pas velionį pasireiš
kė pesimizmas, — apsivylimas 
šiuo pasauliu, žmonėmis ir gy
venimu. Tą apsivylimą išreiš
kė žodžiais: “homo hominis lu
pus”—žmogus žmogui yra vil- 
kas-priešas. Jo jautri nuošir 
di siela negalėjo to- apsivylimo 
pakęsti.

Rimti, filozofiški adv. Jurge
lioniu žodžiai vaizdžiai nušvietė 
velionio būdą ir jausmus. Susi
rinkusių Dr. A. Karaliaus drau
gų mhiioje jie padarė gilų įs
pūdį, kurį augmemtavo “Nau
jienų” redaktoriaus P. Grigaičio 
ir Dr. A. Montvido žodžiai. Dak 
taras nurodė, kad* mes turime 
tam tikrus įstatymus, papro
čius ir konvencijonališkumus, 
esame įtalpinti į žmonių drau
gijos rėmus. Velionis tų pa
pročių ir tradicijų negalėjo pa
kęsti, su jomis kovojo, jas lau
žė ir mėgino ištrukti iš tų rė
mų, ne vien praktiškai, bet ir 
moraliai. Prisimindamas apie 
praeities, studentavimo metus, 
kalbėtojas pastebėjo, kad visuo
met velionis pasižymėjo proti 
nių ir fizinių jėgų didumu, kaip 
rodo didelis skaičius raštų ir jo 
nenutraukiama darbuotė visuo
menėje.

P. Grigaičio kalba

“Per visą gyvenimą Dr. An
tanas J. Karalius buvo labai 
kuklus. Paliko kuklus“ ir min
damas. Išreikšdamas paskuti
nį norą, velionis reikalavo, kad 
jo kūnas butų sudegintas, o 
pelenai, atiduoti keturiems vė
jams; kad prie grabo nedėti jo
kių gėlių ir vainikų. Nenorėjo, 
kad kas jo verktų, jį girtų. No
rėja visai pranykti iš pasaulio 
save ištrinti, nepalikti jokios 
žymes kad jame buvo”. Tais 
Žodžiais prabilo “Naujienų” re
daktorius Pijus Grigaitis, kal
bėdamas prie velionio , grabo. 
“Jis nesvajojo palikti, herojum, 
neglostė egoistinių jausmų ^įsi
tikinimų, kad miręs, paliks'šia
me pasaulyje neužpildomą spra
gą. Tebuvo laisvės kovotojas, 
nuoširdus kovotojas, pageidau
jąs iškovoti laisvę ne sau vie
nam, bet visai miniai. Kovojo 
prieš siaurus žmonijos prieta
rus, prieš tradicijas, mėgino Nu
laužyti tuos rėmus, į guriuos 
gyvenimas j j įdėjo. To’ į tikslo 
siekė- menuilsdamUs-aki^pasku-

Dr. A.
/ . >

J. Karaliaus paveikslas, kurį
L. Brunvaldas
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Bridgęportė prieš laidotuves
" Nud pat anksto ryto prie kop

lyčios ir artimose gatvėse pra
dėjo rinktis žmonių grupės. 
Apie 1 vai. jos padidėjo į di
džiules minias, pro kurias var
gu buvo galima prasispausti. 
Kelių kvartalų šaligatviai 'ap
statyti ilgomis eilėmis automo
bilių, kurie vėliau lydėjo velio
nį procesijoje, sudarydami ke
lių mylių ilgumo virtinę.

Nuo ketvirtadienio vakaro iki 
laidojiino, pro koplyčią, kur Dr. 
A. J. Karalius buvo pašarvotas, j 
slinko žmonių .grupės, kurios 
laidotuvių valandai artėjant, 
nuolat augo. Ir draugai, ir prie
šai, ir tie lietuviai, į kuriuos 
paveikė tragingos daktaro mir
ties aplinkybės, atlankė velionį, 
•atiduodami jam pagarbą, arba 
paskutiniu kartu žvilgterėdami 
į jo sustingusį, tragingą vei
dą.

Antrą, trečią valandą tūks
tančių minia augo ir tik poli- 
cisitai su motorcikliais pajėgė 
ją suvaldyti. Minia niūri, ty
li.

Apie 3:30 vai. iš koplyčios 
buvo išneštas velionis pilkame 
grabe, lydimas artimųjų gimi
nių. Gėlių apsuptas pradėjo 
pasuktinią kelionę.

Dar karstui nepradėjus, ke
lias gatves nutiesė susirinku
sios automobilių . eilės, Halsted 
gatve, 34-ta., Aubtirn ir 31 nu
sidriekė virtinė, sudarydama 
liūdną, imponuojantį vaizdą.

Apsukusi tų gatvių ratą, ir 
karstui praslinkus pro velionio 
namus, kur jis taip tragingai 
užbaigė < savo gyvenimą; prdcėsi- 
ja patraukė;} 35-tą gatvę, j Ar
cher avė. ir į kapines. •

Pradedant 31rma ir baigiant 
35-ta Halsted gatvės, ir vėliau 
Archer Avė.,, šalygatvius buvo 
apstojusios grupes žmonių, 
kupė neturėjo laimės lydėti ve
lionį procesijoje. O jų buvo 
daug.

/ r ų Prie kapinių
. m v,. .. w ,
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/ m Prie kapinių
:?Tuo pačiti l&ikty kuomet Brid- 

geporte -prie (koplyčių rinkosi! 
grupės, (kąpiti^š piiadSjp va-

*'•V

■ 1800—1032

nupiešė dailininkas

žinoti lietuviai automobiliais ir 
gatvekarįąis. Prie vartų, prie 
kapo ir pakelyje pamažu spie
tėsi minia', kuri kartu su grabą 
atlydėjusiais siekė 12.-15,000. 
Automobilių, anot graboriaus J. 
F. Radžiaus apskaičiavimo, į ka
pines suvažiavo apie 2,000.

Laidotuvėse, be chičagiečių, 
dalyvavo didelis skaičius lietuvių 
atvykusių iŠ Wisconsin, Indiana. 
Illinois ir kitų valstijų miestų, 
tarp jų Dr. Vitkus iš Cleveland, 
Ohio.

T r e či a d i e n į, “Naujienose” 
tilps eilė laidotuvių paveikslų, 
kurie buvo nutraukti prie kop
lyčios ir kapinėse.—A. V.

Lakūnas Mollison 
skrenda atgal Į 

Angliją
St. Johns, N. F., rugp. 28.— 

10:50 vai. ryto iš New Yorko 
išskrido lakūnas James A, Mol- 
lison, kuris kiek laiko atgal, be 
sustojimo atskrido iš Airijos 
į Ameriką. Dabai* MOllison ap
sistojęs prie St.* Johns, New- 
foundlande, laukia prielankaus* 
oro.

Brazilijos v a 1 d ž i a 
nori susitaikinti su 

sukilėliais
Rio De Janeiro, Braziliją, 

rugp. 28.—Į Santos uostą iš
vyko Brazilijos karo laivais su 
dvejomiš Brazilijos ’ yaįldžioš 
komisijomis^ kurios mSginš su 
sitaikinti Su Sao Paulo vaistė 
jos sukilėliais. Viena komisija 
atstovaujanti Brazilijos intelek
tualus, o kita— pramonę ir

'' ‘ J ‘ M"'’ *-
>i -t'!%

.Meksikos Miestas, rugp> 26. 
-*-Apie' 20i j Šiaurę nuo^ampico 
Sprogo, d i National f geležinkelių 
traukinio; aliejaus tankas. $udek 
gę> jvisa's ,traukiny skubėt ieleik 
viaj nenukentėjo*! <<i n j, j! ‘jiii

prekybą
* ■ » i
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Von Papen pareiškė 
nepriimsiąs Adolfą 
Hitlerį į koaliciją

Ryt susirenka Vokietijos reich
stagas; Von Papen pasiren
gęs pasilikti valdžioj

Berlynas, Vokietija, rugp. 28. 
—Ryt, antradienį, susirenka 
Vokietijos reichstagas, kurį, ma
noma, koncleris Von Papenas, 
negavęs pasitikėjimo^ paleis.

Kalbėdamas į Westfalijos ūki
ninkus, Franz Von Papen griež
tai pareiškė, kad jokiu budu ne
priims fašistų vadą Adolfą Hit
lerį į koaliciją.

Kalboje smarkiai atakavo 
Hitlerio “impulsyviškumą” ir 
klausvtojams davė suprasti kad 
nemano pasitraukti iš kancle
rio vietos.

Tam kito ko išvvstė kabineto 
planus ekonominiam šalies at
gaivinimui. Numato padidinti 
darbininkų skaičių prie viešųjų 
darbų ir padėti privatiniai pra
monei atsigriebti.

Italija nukapojo med
vilnės darbininku algas

' ‘ ' . . ' iii

Rymas, Italija, rugp. 28. — 
Visos Italijos medvilnės įmonės 
nutarė nukapoti darbininkų al
gas 10%; Vyriausybė, tarp kito 
ko, paskelbė kelius dekretus, ku
riais mėgina atgaivinti apmiru
sią Italijos pramonę.

Austrija aiškinsis 
prieš Vokietiją pa

skolos reikalu
Viena, Austrija, rugp. 28. — 

Vokietijos-Austrijos santykiai 
pablogėjo, kuomet pirmosios ša 
lies parlamentas priėmė Tautų 
Sąjungos $43,(XX),000 paskolą. 
Paskola buvo duota su sąlyga, 
kad Austrija per' 20 metų ne 
darys su Vokietija jokių sąjun
gų. Dabar premjeras Dollfuss 
vyksta į Berlyną pasiaiškinti 
prieš Vokietiją, kad Austrijai 
nebuvo kitos išeities.

Sacramento, Cal., rugp. 28.— 
Sącramento uoste gaisras sunai 
kino $600,000 vertės laivų.

Lietuvių Ekskursijos
■ J- -.'."P' t ' .

Rugsėjo 7 dieną laivu “Manhattan” 
} " per Brernen.

*5 ’ . ' n«t- .
Spalio 8 dieną laivu “Paris” 

v per Havre .

Važiuodami, su Ękskursijomis gaunate pilnų užtikrinimą 
turėti linksmą ir smagią kelionę. ... ‘ -

• H, ' ' ' ' ‘
Informacijas ir reikalingus kelionei dokumentus
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Illinois angliakasiai 
vėl planuoja maršą 
į pietines kasyklas
Ketvirtadienį, Gillespie mieste 

įvyks “policy komiteto” pa
sitarimas; pietinės kasyklos 
dirba »

Taylorville, III., rugp. 28.— 
Ketvirtadienį, Gillespie mieste 
įvyks Illinois streikuojančių an
gliakasių “policy komiteto” su
sirinkimas, kuriame aptars ko
kių naujų kovos būdų griebtis. 
Komitetas atstovauja angliaka
sius, kurie yra priešingi $5 al
gos sutarčiai ir pereitą savaitę 
maršavo į Franklin apskritį.

Maršas į šį apskriti buvo ne- 
pasekmingas, nes šerifai su 
kulkosvaidžiais ir buožėmis mar- 
šuojančius atmušė.

Svarbiausias komiteto pasita
rimų klausimas, bus apkalbėji
mas naujo maršo į Pietines Illi
nois-kasyklas, kur daug anglia
kasių dirba, sutikdami su $5 
dienos alga.

Pradėjo ruošti 1934 
fiskalių metų 

biudžetą
WasWiiįtoX, b. 'rugp. 28. 

—Biudžeto direktorius J. Claw 
son ir J. V. prezidentas Hoo- 
veris pradėjo ruošti 1934 fis
kalių metų biudžetą. Trečiadie- 
nį kabineto nariai ir departa
mentų viršininkai priduos są
matas.

Evanstone bus atida
rytas namų paskolų 

bankas
Chicago, III., rugp. 28.—Na

mų paskolų banko direktoriai 
paskelbė, kad banko skyrius 
Wisconsin ir Illinois valstijoms 
bus atidarytas Evanstone, 111.

Laivas susidūrė su 
bangžuve ~

New London, Conn.. rug. 28. 
—Netoli J. V. pakraščių kran
tų apsaugos laivas susidūrė su 
bangžuve ir panešė didelius 
nuostolius. Laivas atšlubavo į 
uostą visas apgadintas ir be pro
pelerio.

/į'



ĮkorespondencijosĮu_---- :——„j
Zeigler, III

Jš angliakasių kovos lauko

siog varinėjo žmones nuo ša
ligatvių. Tą dieną, kiek teko 
patirti, tapo sumušti dvi mo
terys ir viciias vaikas.

Monterio prakalbos /
Šerifas Robinson yra demo

kratas. Ir štai* vakare įvyksta 
ttornerio prakalbos. Mat, pą- 
stftrasis yra demokratų kandi
datas į valstijos guliernaorius. 
Nusirinkusieji žmones pradėjo 
klausinėti Hornerio, ar yra 
galima ramiai pikičtuoi. Tuo 
pačiu laiku jam buvo praneš
ta, kad 
Louis 
rius ir 

< atvyko 
padėtį, 
stumdė,
riui labai 
padarė, 
sas pastangas, kad areštuotie
ji butų tuoj* paleisti, 
k a (f areštuotieji greit

liko /areštuotas St. 
universiteto profeso- 
keli studentai, kurie 
tyrinėti angliakasių 
Profesorių net ir ap- 

Tie dalykai Hornc- 
daug nesmagumų

Jis pažadėjo dėti vi-

Rodosi, 
ir buvo

na

Trinti pranešti; * kad musų 
miestelio angliakasių, kova, 
kuri tęsėsi nuo balandžio 1 d., 
liko sulaikyta rugpiučio 24 d. 
Pradėjome dirbti, tik nežino
mi ar ilgam. Šiuo bent mo
mentu kova ^rą aprimusi.

Norėjau ir seniau pranešti 
žinių iš musų kovos lauko, 
bet man tisą laiką teko pi- 
kičtuoti ir dalyvauti tfsokino- 
se susirinkimuose bei pasitari
muose, tad nebuvo progos nei 
laiko rašyti. IŠ pradžių įvy
kiai kasdien keitėsi, tad sun
ku buvo pasakyti, kaip viskas 
išeis.

Kai tapo paskelbta, jog uni
jos viršininkai pasirašė sutar
tį su kasyklų savininkais, tai 
musų abu unijos lokalai — 
KMM) ir 7!M) — sušaukė sky
rium savo susirinkimus. Tiek 
vieno, tiek kito lokalo
riai nutarė ir ant toliau tęsti 
streiką, protestuodami prieš 
Levviso ir kitų viršininkų tokį 
pasielgimą. Susirinkimuose tie 
viršininkai buvo griežčiausiai 
pasmerkt už pavogimą balsų 
ir pasirašymą sutarties, 
prieš kurią dauguma anglia
kasių yra nusistatę.

šlykšti agitacija
Skaitytojams gal bus įdomu 

pairti, kokią šlykščią agita
ciją varė Lewis ir Walker 
prieš balsavimus. Paduosiu 
vieną pavyzdį. Kai Lewis kal
bėjo \Vest Frankforte, tai bu- 
xo pasamdyta radio stotis ir 
jo kalba perduodama per ra
dio, kad ją galėtų girdėti visi 
apylinkes angliakasiai; Klau
siaus ir aš jo kalbos. Ir tu
riu pasakyti, jog tik aršiausias 
juodašimtis butų galėjęs tajp 
kalbėti’ Tai buvo niekas dau
giau, kaip tik kurstymas ame
rikonų prieš ateivius. Visą

\isą suirutę kelia svetimtau
čiai ir komunistai agitatoriai. 
Kai kurie “patriotai” patikėjo 
tam.

Ligi to laiko pas mus viskas 
buvo ramu. Bet, ant galo, 
rugpiučio 22 d. įvyksta riau
šės. Musų mieste gyvena du 
stambus unijos šulai. Būtent, 
sub-distrikto prezidentas Ray 
Edmundson ir John Moulin, 
“scalc” komiteto pirmininkas. 
Kada angliakasiai atsisakė 
grįžti į darbą, tai tuoj prasi
dėjo gąsdinimai. Esą, jeigu 
dviejų dienų bėgyj mes atsi
sakysime išpildyti įsakymą, 
tai visiškai neteksime darbo 
ir daugiau mums nebebus pro
gos dirbti kasyklose, 
sušaukė susirinkimus ir 

nutarė į darbą

L'okalai 
vien

uč

Murphy

Pikietininkai
Matydami, kad nieko negali 

pešti, minėti viršininkai krei
pėsi į pavieto valdybą, kad to
ji suteiktų apsaugą tiems an
gliakasiams, kurie nori dirbti. 
Nors mitinguose ir buvo vien
balsiai nutarta neiti j darbą, 
tačiau atsirado visgi bailių, 
kurie tą nutarimą sulaužė. To
dėl teko eiti pikietuoti. Pi- 
kietininkus sutiko gauja de- 
pute šerifų su ginklais ran
kose ir neprileido prie kasyk
lų. Priegtam dar buvo atsių
sti “speed kaperiai”. Jie sau
gojo kelią, ‘kad niekas nebūtų 
sulaikomas. Pastarieji jokių 
kliūčių niekam nedarė. Visai 
kitaip buvo su šerifo mušeiko
mis. Tiėji neleido pikiėiinin- 
kams prieiti prie No. 2 kaąy* 
klos, kuri randasi apie dvi my
lios nuo miesto.

Uždrausta taip buvo eįti ir 
tuo geležinkeliu, kuris eina. į 
kdsyklą?; Žinoma, geležinke
liu galėjo naudotis tik tie, ku
rie tą dieną ėjo dirbti. ' No. 
1 kasykla randasi pačiame 
miestuke, tad mušeikos

Miesto gaspatlorius 
rugpiučio 16 d. pareikalavo 
šerifo, kad Js atsiimtų savo 
mušeikas. Viskas buvo ramu 
Ir mažai kas tedirbo. Einan
čių į darbą niekas nekliudė. 
Unijos viršininkai pamatė, jog 
pikietuojant mažai kas tenori 
grįžti į darbą. Tad jie krei
pėsi į šerifą, pranešdami, kad 
pikietininkai kliudo ištiki
miems angliakasiams dirbti.

Tuo pačiu laiku Ray Ed- 
mundson ir Lewiso paskirti 
pirmos ir antras kasyklos pir
mininkai — Clarence Wilson 
ir Frank Moulin — bei audi
torius A. C. Rače laikraštyj 
“Benton Evening News” pas
kelbė, kad rugpiučio 22 d. yra 
paskutinė diena grįžti į darbą. 
Jeigu kas neišpildys tą įsaky
mą, tai tas daugiau darbo ne
begaus: šerifas taip pat įdėjo 
pareiškimą, kad jis suteiksiąs 
pilniausią apsaugą visiems 
tiems, kurie grįš į darbą.

Kraujo praliejitnas
Mainieriai žinodami, kad vis

ko galima tikėtis, tuoj sušau
kė susirinkimą 11 vai. vakaro 
vidurmiestyj ir nutarė siųsti 
pikietus į kasyklą, kad jie pa
sistengtų atkalbėti cgzaminic- 
rius neiti į darbą. Kuomet 
kasyklos nėra egzaminicrių 
peržiūrėtos, tai negalima jose 
dirbti. Egzaminieriai taip 
pat priklauso unijai ir jie ke
lias dienas jau buvo nedirbę.

Kada pikietininkai pradėjo 
eiti prie kasyklos, tai kaip tik 
tuo laiku egzaminieriai ėjo 
dirbti. Prie kasyklos jau bu
vo devynios'galybės ir šerifo 
mušeikų. Apie pirmą valan
dą nakties ir prasidėjo kraujo 
praliejimas. Pirmiausiai pra
dėta metyti dujinės bombos, o 
paskui pasigirdo revolverių 
šūviai. Kiek tapo angliakasių 
sužeista, aš negalėjau tikrai 
patirti, nes tuo laiku prie ka
syklos nebuvau. Girdėjau tik 
šūvių tarškėjimą.

iPirmadiems, TUgpj 29.
Ui patnjikti sayo namuose.'^vb 
vyti nuo gcležinkelibv žmonas 
nubėgo į H nė gatvę,1 Kut J4 
perkerta valsiijbs kelibš No. 
148. Ta vieta randasi apie 
200 pėdų atstumo nuo geležin
kelio.
■Šaudymas beginklių žmonių 

į . i .

Aš visai nieko nežinodaųias 
apie tai, kad ž m dilės ,f nū buvo 
nuvyti.,‘nuo geležinkelio, pra
dėjau artintis prie jo. Stai- 
įga pąsigirdo ŠuvIaL , Pirmą 
karląį tfego išgirsti “machine 
guns” šaudant. Tratėjo, kaip 
mašina. Nieko nelaukdamas, 
pradėjau bėgti. Prie manęs 
prisidėjo dar keli žmonęs. Vi
si subėgome į garadžių jjąsi> 
slėpli. Garažas buvo netoli 
nuo geležinkelio..

Pasilikusieji gatvėj tapo 
baisiausiai išgąsdinti. Mušei
kos -į juos Šaudė ir visokiais 
budais koliojo. Iš “maebine 
guns” į minią nešaudė, bet 
užtat tapo paleista į begalin
čius keli šūviai iš medžiokli
nių šautuvų. šūvis pataikė 
vienam 10 metų vaikui į gal
vą. Aš savo akimis mačiau, 
kaip nuo jo galvos nukrito 

suvarstyta kepuraitė.
Trys šratai pataikė į galvą ir 
trys į pečius. Tai lietuvių 
vaikas K. Pažcriukas. Tuo 
pačiu laiku liko pavojingai 
į ranką pašautas lietuvis P. 
Šiaulys ir jaunas lenkutis į 
nugarą. Kiek liko lengvai 
sužeistų, — tikrai negaliu pa
sakyti. Bet jų yra nemažai. 
Lietuviui P. Urbonui su šau
tuvo vamzdžiu sumušta gai
va. Jo laimė, kad jis turėjo 
kepurę su kietu kozyriii. Jei 
ne ta kepurė, tai ir jo smege
nys butų buvę ištaškyti.

Lietuvis nespėjo pabėgti, nes 
jį užpuolė iš automobilio iš
šokę mušeikos. Visi nuken
tėjusieji ramiai stovėjo ir ne
buvo pikietininkai. Beje, dar 
vienai moterei ranka tapo sit- 

O šiaip mažiau ar

4# i^aitpOfe mušeikų, įii- 
rie nel’ėfdo sdširinkirną l'ttb 
Ryti. Tada susirinkimas ivy-

W ai keri o ‘ ‘geru mas“
Ražkokš sehąs pittfyrįs rii'ai- 

nietys iš Wė^vilk rašo apie 
J. H. Waikerf6 gerumą ir 
agituoja, kad nauja sutartis 
būtų priimta. Šuvogimas bal
sų ir dabartinis/teroras iš uni
jos riftšininkų pusės aiškiai 
parodei Waįkerio gerumą. Pa
tarčiau Neham nfaidiėtiui ne- 
drumsti vandenį, ųes mūihie- 
riai puikiai mato, kad Walkc- 
ris ir jo agentai vartoja tie- 
jSiog raketieriškas priemones. 
Įeigū nieš norime iškovoti 
^moniškešnėš gyvenimo sąly
gas, tai tuos ponus reikia nie
ko nelaukiant Šldoti lauk.

Vėliau pranešiu daugiau iš 
inųsų apylinkės maihierių gy
venimo ir kaip jiems seksis 
kovoti su pnijdą bosais bei ka
syklų savininkair.

________

orįanizimiosc tdm tlkrliosc 
komplikuotuose ' irtediutmuose. 
jpav;, tokiu budu pasisekė 22 
metus' auginti vištos Šir d i ^s 
jungiamosios audinių rūšies 
eėlfes. Per tą laiiką jios nepa
rodė jokiiį senėjimo kitimų. 
Tokias cčles reikia 
rais laikotarpiais 
maistinga medžiaga,

tam tik- 
aprupinti 

ir jos 
veisiasi ir dalijasi tokiu pat 
greitumu, kaip prieš 22 metus. 
Toji gi višta; iš kurios tos ce
lės buvo išimtos, jau seniai 
butų pastipus naturdline mir
timi! Nėra jokio abejojimo; 
kad vienos ar kitos rūšies cė-

dėjimas, virškinimas,: jaudini
mas sujungtas vienoj pačioj 
celėj, tuo tarpu daugiacėlių 
organizmų kūnuose tatai vyk
sta iŠ begaliniai daug diferen
cijuotų celių veikimo. Viena
cėliai organizmai tuo budu 
yra daug paprasčiau sutverti. 
Jije ir veisiasi celes dalijimuisi' 
■į dvi dalis, o ne lytiniu budu. 
Ameba pasidalija į dvi celes, 
tos vėl į dvi. Bet čia vėl pro
blema: ar tas pasidalijimas 
vyksta tuojau ad infinitum, ar 
ik čia celės senėjimu, kuris 
-Veda prie mirties, kinta, kaip 
ir daugiacėliai organizmai?

šratų

laužyta. O šiaip mažiau ar 
daugiau sumuštų buvo labai 
daug." ' ' i s ■ <;

Kaip pasižymėjo unijos" 
viršininkai

Tą rytą vargu kas ėjo į dar
bą. Jeigu ir buvo dirbančių, 
tai juos automobiliais nuvežė. 
Mieste buvo tikras ;
stovis. Žmonės nei 
būriais negalėjo gatvėse pasi
rodyti. Jie tuoj buvo vejami 
į stabas. Teko matyti, kaip 
mušeikoms prie Pine gatvės 
vadovavo sub-distrikto piriiif- 
ninkas Ray EdmundsOh, kurį; 
išrinko “rank and file”, o taip 
pat John Moulin, “scale” ko
miteto pirmininkas. Juodu 
abu turėjo rankose šautuvus. 
Mačiau, kaip po šaudymo tie 
ponai sulipo į automobilių. 
Tai matote, kokius viršinin
kus turi darbininkų unija! 
Eina kalbos, kad minėti šau
dytojai buvo pakvaišę.

Rugpiučio 20 d. teko daly
vauti nušauto mainierįo laido
tuvėse. Tą mainierį, Joe. GoL 
bert, nušovė kompanijos /mu
šeikos. Colbert (Juozas Kul
bokas) yra Amerikoj gimęs 
lietuvis. Vadinasi, jam teko

•.. , .. . ■Turiu pasakyti, jog pikieti- <su gyvybe persiskirti, bekovo- 
„i.„! janf prje§ tą nelemtą sutartį.

Masinis mitingas
Turiu pasakyti, jog tik rbi’- 

mus maihierių užsilaikymas 
neprivedė prie riadŠių^/t’Mu- 
šeikos tikrai norėjo išprovo
kuoti tautines riaušes ir su
mušti svetimtaučius. Pviem 
svetimtaučiams buvo įsakyta 
išsikraustyti iš , miesto.' Bet 
į tą ukazą nie^aš heąį^rjeipe 
deineslo. CiėrąĮ -diir, 
siį miešto gas ' ’ ' ' f

kįd^> n^a^^ ir heitdrd s||ši- 
laikytį. • '

įlinkai neturėjo jokių ginklų 
ir nešaudė. Kai šerifo mušei-
kos ėmė šaudyti į beginklius 
pikiėtininkus, tai jie bego, kur 
kas galėjo pasislėpti. Tą nak
tį prie No. 1 kasyklos nušovė 
ant miesto žemės ramiai ei
nantį pikiętininką Dominik 
Lauranti. Kada jis jau gu
lėjo peršautas ant žemes, tai 
dar ir su kojomis suspardė.

“Benton Evening News” pa
skelbė, kad rado nušautą pi- 
KTefininką, bet, esą, nėra Ži
noma, kas jį nušovė. Išaušus 
rytui, prąsidęjo tikras teroras*. ' 
Šių žodžiu rašytojui irgi teko* 
b^gti, kad išgelbėjus vygastf.' 
Būrys angliakasių susirinty& 
priį gelefįnkelio, vedančio į 
No. į kasyklą. Jie tuoj buvo 
pavaišinti dujinėmis bombo
mis./ Turiu pažymėti, kdd 
tas * geležinkelis randasi mieš
to rubežiuose, vienok žino* 
nSms ten buvo uždrausta 
rinktis. Visiems buvo įsaky-

?o Wo to krattjd 
tapo nutarta grįžti ;ątgai į dari 
bą, nes pašTrdcte/ kad . ųėra 
galimybės kitų ;^ą>ykhj arig- 
liakaąjųs-. i įvesti. Pa. 
laidojus <L Kiilbekį Buy o W 
tarta laikyti masinį mitingą 
West Frankforte: Tai buvo

d. Tačiau, kąi 
į paskirtą vietą,

rugpiučio 21 
nuvažiavome

Mirtis ir senėjimas 
kaipo WWb°<>s 

problema

ypač nito pereito

Mirtis yra meno, filosofijos, 
religijos nesuskaitomų kūry
bos temų dalykas. Biologijos 
mokslas ta tema irgi labai su
sidomėjo
šimtmečio gale prasidėjusios 
eksperimentinės biologijos 
sukūrimo. Organizmai gali 
mirti dėt įvairiausių priežas
čių, be kita kuo nuo pateki
mo bet kurion ligon. Tokia iš 
oro primesta, mirtin organiz
mą traukianti pabaiga pap
rastai vadinama patologine 
mirtimi, Priešinga tokiai mir
čiai yra vadinamoji fiziologi
ne arba natūralinė mirtis. Kū
nas ir nenaikinamas pašalinių 
negerovių, Hgų,r vistiek turi 
bet kada žūti, mirti nuo sa
vo natūraline mirtim, ar tai 
vėliau ar anksčiau, čia bus 
kalbama" apie natūralinę mir
tį. Tikrumoj rniftis pasirodo 
besąs gyvenimo neatskiria
mas atributas. • Bet biolOguš 
mirtis domina lic kaip tokia, 
nes ji yra tokia būtis, kuri su 
gyvenimu neturi nieko bend- 

apgulos ra- Betgi biologus tuo labiau 
i mažais mirtis domina h organizmo 

kitėjimo atžvilgio, to kitėji
mo, kuris paprastai yra mir
ties pasekmė; būtent: senėji
mas. Kodėl organizmai sens
ta ? Tai vienas pagrindiniaii- 
,sių klaiisimų.

Yra daug mažiau ar dau
giau tikrai išrūdytų organiz
mo mirties priežasčių. Iš tų 
priežasčių pačią svarbiausią 
čia paminėsime. Tai nuolatinė 
centraliftės nervų sistemos 
degeneracija. Bet negaliina 
manyti, kad senėjimo vienin
telė priežastis tėra minėta 
nervų centralinės sistemos 
degeneracija. Senėjiiųas pa
reina taip pat irj nu4 kitų, or-i 
ganų gedirnūv Tubį;: kyla kkiti-' 
simas: o kodėl šeristra centrą-' 
line nervų sistema? Atsaky
mas čia vįsai aiškus: kadangi’ 
sensta atskiros * nervų celės. 
Toliau gali kilti, klausiiųas: 
kodėl sensta atskiros celės?1 
Garsus biologągi Augusį’as: 
Weismann’as čia. prileidžia 
atsakymą, kuris daug šviesos 
įitfeša klausimui išspręsti. 
Kaip žinią, gyvų daiktų celės 
yra spęeiaHzųotpš įvairių da
lių uždaviniams atlikti. Yra 
nervų. cČlių> vieškįniiųo cė-| 
1 i ų ir k t. Ši tas didelis diferen- 
čiavlųias 4>agąl Weisinann’ą 
yra pagrindas, kodėl tos celės 
tirą ^Mąffcytdš / š^eciąįįįųi» 
dalitj uMąyįniain^ atlikti,, bet 
nėra prilaikytos .ilgesniam gy- 
venimui. Jos tam tikrais a t ve-

Mirtis yra atškirų celių veikimo ir
kilifia. . 'į'į

•Wi Šiol Jta
dar/, nei galūtibat^patYį^uiiia 
ri^i’išaiškinta. Bet',£ddw.ių au
ginimo pątyrhnąt" tą nuomo
nę iš dalies patviriina. Ąudį- 
JViti ĮMsisękė %
auginti visokių rūšių celes ne

lės yra galimos auginti ne- Į tą klausimą šiandieną gali- 
pabaigiamai ilgai. Mirtis to
kioms celėms nėra būtinas gy
venimo palydovas, čia mini
mos celės nėra labai diferen
cijuotos. Ir labai 'diferenci
juotas celes galima auginti 
gyvas ad infinitum. Tatai pa
tvirtina kultūros bandymai su 
iriso cėlėniis (iris yra tam 
tikra akies medžiagos dalis). 
Pigmentinė iriso cėlė yra la
bai diferęncijuotos rūšies. To
kios celes yra iš ne visiškai 
tobulai išsivysčiusių gyvulių, 
kurių,celės dar nėra pasieku
sios paskutinio išsidiferett- 
čittvimo aukščio. Dėl to audi
nių auginimo daviniai dar nė
ra visiškai patvirtinami Weis- 
mann’o prileidiniu. Nepaisant 
to, jie senėjimo problemai nu
šviesti turi labai didelės reikš
mės, ir parodo, kad nevisiškai 
išsivysčiusioms celėms senėji
mas ir mirtis yra išvengiamo
mis ypatybėmis tuo atveju, 
jei jos yra išskiriamos iš kitų 
kūno celių junginių.

Mirtis kaip viso organizmo 
galo dalykas yra priešinga gy
venimo kontinuiteto dalykui. 
Generacijų seka generaciją. 
Kadangi visas gyvenimas re
miasi celėmis, tai kai kurios 
dėlės privalo nuo mirties iš
trukti. Tos celės yra gemalo 
celės; iš jų pasidaro organiz
mas. Gemalo celės betgi nėra 
diferencijuotos celes. Dėl to 
yra didelis skirtumas tarp di- 
ferencijuotų kinio celių ir ge
malinių celių, kurios sudaro 
Weismahn’o hipotezės pagrin
dą. Organizmų pasaulyj yra 
viena giminė, kuri pagrindi
niai skiriasi nuo aukštesnio 
išsivyątymo daugeėjinių gyvu
lių. Ta giminė — tai vienoą 
celės gyviai. Tų gyvių visos 
gyvenimo funkcijos, kaip j u- diferencijuotos audinių celes

ir aukščiau minėtos nedifč- 
r enci juo tos kūnų celės, kuriės 
tarnauja ne lytinio budo dau
ginimuisi, nėra pavergtos sb- 
nėjlino it mirties. Tas pats 
yra su vienaceliais organiz
mais. Kodėl gi daugiacėlio kį- 
no organizmas sensta, to išaiš
kinti dar nepavyko. Weiš- 
man’o nuomonė dar turi daug 
sunkumų. Kita nuomonė įgy
ja reikšmės: daugiacėlio or
ganizmo labai diferencijuoto 
cėlė niekada nėra viena pati 
palankiose aplinkybėse. Ant
raip, medžiagos kitimo lieka
nų produktai nėra tinkamai 
išmetami laukan, nuolat pa
silieka atmatų, kurios nuolat 
labiau griaunančiai turi veik
ti ir galop taip indivklumą 
prispausti, kad jis pradeda 

'senti fr miršta. Tai nuomonei 
dar daug 

klaėisiiiiii. išaiškinti. Nors ta 
nuomonė išrodo gana įtikėti
na, bet tikro jos išrodymo 
dar nėra. —“F. u. F.”

ma tikrąt atsakyti: vlenacė- 
liams organizmams mirtis ir 
senėjimas nėra būtinai paly
dovai, tie organizmai gali vis 
naujai ad infinitum ne lytiniu
budn daugintis. Iš daug tyrinė- patvirtinti reikia 
tų jų rūšių čia paminėtinos . 
bent dvi: actinophrys, saulės 
gyvulėlis, kurį Melar’as išau
gino iki daug tūkstančių ge
neracijų, ir eudorina, žalią 
koloniją sudarąs gyvis, kurį 
pirmą kartą išaiškino Ifart- 
mann’as. Eudorinos nuo 1915 
m. išauginta iki 7,000 genera
cijų, neparodžiusių per tą lai
ką jbkių senėjimo gedimų.
žinoma, tokie tyrimai tegali-j 
mi tik labai gerose laborato
rijose. Laisvoj gamtoj tyrimo 
sąlygos daug nepatogesnės, 
nes čia vienacėliai organiz
mai yra pavojuj mirti patalo- 
giire mirtim. Tuo budu viena- 
cėliai organizmai yra poten
cialiai tik nemirtingi padarai. 
Bet tas “tik” čia nereiškia jo
kio apribojimo, bet stačiai 
musų problemos išsprendimą. 
Juk mes klausiame tik apie 
natūralinės mirties būtinumą.

Galop yra ir daugiacėlių or
ganizmų, kurie gali daugintis 
ne lytiniu keliu. Tie taip pa? 
gali daugintis ad infinitum. 
Tai bydra ir du sliekai: ste- 
nostomum ir aeolosoma. Jų 
nediferencijuotos likusios kū
no celės, yra nemirtingos. 
Iš j ų išeina naujas^ individu- 
mas. Tas pats yra ir su kai 
kuriais aukštesniais augalais: 
dauginimasis vyksta vadina
mu išbėginiu (Auslaufer), lu- 
kštenimusi ir kt.

Senėjimo problemos tyri
mai yra gerai pasislinkę prie
kin. Aukštesnių gyvulių jau
nos gemalinės, dar nevisiškai
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(.ISTERINE
re/feves

SORETHROAT
Listerine beveik mome taliai 
užmuša turinčias bendrumo 
su paprastais Žalčiais bakteri
jas! Tas palengvina jutų 
gerklę, kada bakterijos j< su- 
skaudina. Ir Listerine yra , 
taipjau labai veiksminga ne- 
priltidime Šalčio. Atsargus 
studijavimas 102 žmonių lai- ’ ’’ 
ke . 2,H j žiemos mėnesių pa* 
rodė, kad tie, kurie plauna 
gerklę su Listerine tiktai % 
tesirgo šalčiais, turėjo % 
trumpesnius ir U lengvesnius 
už tuos, kurie nesiplove. 
Lambert Pbarmacal Co., St.
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

menkos etuviai
• f _išsiuntė per

KATinFMA«i 
JlM jkjL J Ji a jLw

VIRS
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, ligų metų patyrimas duoda įfitams galimybes pigiai fr saugiai pasiųsti
T lusų pinigus paštu ir telegrama tarpininkaujant viena i saugiausiu
[ / Bankų Lietuvoje, ’ ‘/^ v'. '
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JZes i$PQi pasiunčiate pinigus Rusijau, Vokietijoj ftre^TI*
S/fel*Argentinon į kitus kraštus:
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GAZOLINO TAKSŲ 
RAKETAS

šiomis (liepomis Springfiel- 
dan, tyvylco, Čhjęagos delega
ciją reikalauti pakelti valsti
jos gazolino talęsiis dar 2 cen
tais ant galiono, taigi iki 5c 
ant galiono, neskaitant fede
ralinės valdžios Įmanai te 
taksų. Tie priediniai 2c valsti
jos taksų esą turėtų eiti sukė
limui $20,000,000 ‘fondo be
darbiams ir beturčiams šelpti. 
Bet kode! tik vieni automobi
listai turi sukelti pinigus šel
pimo fondui, to nauju taksų 
ir naujo grafto išalkę politikie
riai nepasako.

Kokis graftas ir 'raketas yra 
varomas su gazolino taksais, 
plačiai rašo John T. Flynri, 
autorius knygos “Graftas Biz
nyje“. Paduodame jo straips
nį suglaustoj formoj.

Jeigu jus važiuojate auto
mobiliu iš New Yorko į Paci- 
fiko pakraščius, rašo jis. jus 
pervažiuosite per 11 valstijų 
—ir brangiai mokėsite už tų 
privilegijų! Kad pervažiuoti 
per New Jersey valstijų jums 
kainuos 20c; per Pennsylvani- 
ją — $1, Ohio — $1, Indiana 
—60c. Illinois — 40c, Missouri 
—10c, Kansas — $1, Colorado 
—1.3.% Utab — $1,. Nevada — 
70, California — 50c. — vis<| 
$8.15.

Bet plačiai keliavęs automo
bilistas galbūt pasakys: “Aš 
neatsimenu, kad bučiau mo
kėjęs tas sumas.” Tame ir da
lykas. Muitines yra, bet jus 
jų nematote. Nes kiekviena 
gazolino stotis yra muitinė, 
kur valstija iškolektuoja iš 
kiekvieno automobilisto, kuris 
perkasi gazolinų,"* taksus už 
važiavimų jos keliais.

Dar 1919 m. Oregon, Colo
rado ir North Dakota valsti
jos uždėjo po 1c taksų ant 
kiekvieno tose valstijose par
duodamo galiono gazolino. 
Tuojaus taksų išalkę legislato- 
riai sužiuro ir pastatė ausis: 
“Tik žiūrėkite kokį pelningų 
kąsnį mes iki šiol esame pra
žiopsoję? ’Tad" stverk įmes Tiž 
darbo.”

Ir jie stvėrėsi. Dabar kiek
viena valstija turi gazolino 
taksus. Jau nebėra vieno cen
to taksų. Tik penkios valstijos 
turi žemus 2c taksus. Tik 11 
valst. tenkinasi 3c taksais. Bet 
populiariškiausi taksai yra 4c 
ir 5 centai.

Važiuojant į pietus ir va
karus yra jaučiamas palinki
mas kelti taksus, ypač į pie
tus. Automobilistas važiuojan
tis į Floridų žiemavoti randa 
vis kįlanČius taksus. New Yor- 
ke jis moka 2c taksų. New 
Jersey ir Pennsylvania po 3c. 
Kaip tik jis įvažiuoja į Mary- 
lando valstijų, jis susiduria su 
4c taksais. Virginijoj taksai 
pakįla iki 5c; North Carolina, 
South Carolina ir Georgia 
ima 6c. Florida gi atsilygina 
7c taksais.

Pasėkoj šių taksų atsiranda 
nuo taksų išsisukimo raketas, 
—gal būt, didžiausias greta 
prohibicijos raketo.

Kiekvieną kartą, kai jus 
perkate galioną gazolino, jus 
sumokate valstijai nuo 2c iki 
7c. Kaip valdžia gauna šiuos 
taksus? Nekuriose valstijose 
pačius gazolino stotys sumo-

jis perka gazolinų, jis turėtų 
mokėti distributoriui po 4c 
taksų. Bet jis padaro pareiš
kimų, kad gazolinas eina eks
portui — tai yra, pardavimui 
kitoje valstijoje — kas auto
matiškai jį paliuosuoja nuo 
taksų. Jis tada atsiveža gaso- 
linų į Illinois, kur jis par
duoda gazolino stočiai. Illi
nois taksų yra 5c ant kiekvie
no galiono. Jis gazolino stoties 
savininkui atvirai pasako, kad 
gazolinas buvo pirktas be mo
kėjimo taksų ir kad todėl abu 
gali pusiau ar kitu abiem 
priimtinu bildu pasidalinti 
taksais, kurie už tų gazolinų 
bus surinkti. Nė Indiana, nė 
Illinois negauna taksų. Ir kas 
dar blogiau, tokia stotis gali 
parduoti pigiau už teisingų 
gazolino pardavėją. Tokis ra
ketas yra varomas didesnia
me ar mažesniame laipsnyje 
beveik visose valstijose.

Nekuriose valstijose pats 
stoties savininkas moka tak
sus tiesiai valdžiai. Tas duoda 
progos išsivystyti kitokiam 
raketui. Pav„ tūlas Jokūbas 
užlaiko gazolino stotį. Jis vi
dutiniškai parduoda apie 500 
galionų gazolino į dienų, arba 
3,500 galionų į savaitę. Jis pel
no po 3c ant kiekvieno galio
no, kas sudaro apie $105 į 
savaitę. Iš tų pinigų jis turi 
užsimokėti rendą, šviesų, dar
bininkui ir pakelti kitus iš- 
kaščius. Pabaigoj savaites, jis, 
dirbdamas po 14 valandų į 
dieną, gauna gryno pelno 
vos $35. Sulig įstatymais, jis 
kas metų hertainį (kas 3 me
nesius) turi sumokėti vald
žiai sukolektuotus gazolino 
taksus. Ir dar jam duodama 
atsiskaityti su valdžia 60 die
nų pasibaigus bertainiui. Pa
sibaigus bertainiui jis suran
da, kad jis pardavė 45,500 
galionų gazolino, už kurį jis 
sukolektavo po 4c taksų ant 
kiekvieno galiono viso $1,820. 
Tiek priklauso iš jo valdžiai. 
Jis pats gi per tas 13 savaičių 
pelnė tiktai $445. Tas jam ne
atrodo teisinga.

Bet jam nereikia atsiskai
tyti dar per 8 savaites. Per 
ta laikų jis dėl savęs pelnys 
dar $280 ir sukoiektuos dar 
$1,120 taksais — viso bus su
linkta taksais $2,940. Todėl 
prieš pat atėjimų laiko atsi
skaitymui,, Jokūbas prapuo
la iš stoties ir dingsta. Tuo 
jis pelnosi $3,675, vieton 
$735; $175 savaitėj vieton $35 
sav. Tada už kelių savaičių 
tas pats Jokūbas atsiranda, 
tik jau kitu vardu ir ant kito 
kelio.

Kad šitokius dalykus paša
linti valstijos ir paliaifja ko- 
lektavusios taksus iš stočių sa
vininkų. Bet tas vistiek nepa
šalina raketo. Nes ir distribu- 
t orius gali tą patį padaryti, 
ką ir stoties savininkas. Jis 
jau yra patyręs, kad nėra tiek 
sunku išsisukti nuo taksų mo
kėjimo. O distributorių suren
kami taksai siekia dideles su
mas. Indianoj viena kompani
ja yra skolinga valstijai $125,- 
000. Californijos valstija ban
do iškolektuoti apie $2,500,- 
000 taksų, kurie priklauso iš 
28 aliejaus kompanijų.

Dar vienas būdas išsisukti 
nuo taksų mokėjimo, tai at
skiesti gazoliną įvairiomis 
priemaišomis, už kurias nerei-
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kia mokėti taksų, tuo sumaži
nant taksus per pusę. Aišku, 
kad tas yra pelninga, kur tak
sai yra aukšti, pav., 4, 5 ar 6c. 

• i Tai yra pavyzdys, kaip vei
kia pardavimo taksai — nes 
gazolino taksai yra pardavimo 
taksai. O dabar pardavimų 
taksai įvedami visoje šalyje 
ant visokiausių prekių — ir 
federaliniai ir valstijų. Rei
kia laukti, kad dabar šalį už
plūs ne tik butiegeriškas ga
zolinas, bet ir y įsi kitokie 
butlcgcriški dalykai. Nes kiek
vienas dalykas, kokis yra par
davinėjamas sankrovoj ir ant 
kurio yra uždėti taksai,, susi
lauks ir savotiško raketo.

Nukenčia teisingas pardavė
jas, kuris prisilaiko įstatymų. 
Dabartinių musų reguliavimo 
metodų silpnumas ir yra ta
me, kad mes dedame pabau
das teisingųjam. Ar reikia 
tad stebėtis, kad atsiranda 
žmonių, kurie mano, kad yra 
ardomas pagrindinis musų 
žmonių teisingumas?

Žinoma, galima rasti pa
teisinimą gazolino taksų prin
cipui, kaipo teisingam būdui 
sukolcktUoti kelių pravėdinto 
kaštus iš tų, kurie tais ke
liais naudojasi. Šituo pasire
miant, išrodo, kad pilnai už
tenka trijų centų taksų. Tak
sai surinkti kitais budais iš 
automobilių, pridėjus dar ga
zolino taksus, 1930 m. siekė 
$1,000,000,000. Tais metais 
pravesta kelių už $1,650,000,- 
000. Taigi automobilistai iš
mokėjo daugiau kaip 60 nuoš, 
kelių išlaidų. Jie, be to, už> 
mokėjo didelę dalį namų ir 
kitokių pajamų taksų. Betgi 
ne vieni automobilistai natų 
dojasi keliais. Miestai, viso
kios rųšies bizniai, šimtai 
tūkstančių restoranų ir viso
kių standų palei kelius irgi 
daug pelnosi iš tų kelių. Tai 
automobilistas dabar jau 
daug daugiau sumoka^ negu 
savo dalį. —* B.

Garsinkitės Naujienose

JUOKAI.
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Vaikas:. — štai, Tamsta, pi- 
. i . .• _ 14 į • • , ' , I U •'1piginę, kurią jus pametei gat
vėj.’

Vyras
Štai dešimtukas už tavo tei
singumą.

Vaikas: — Nereikia. Aš jau 
pasiėmiau kvoterį.

emeago, 111.

—A, aš matau, kad tu turi 
yieną tų Barškalų karų. Kiek 
Jfs tau kainuoja?

—Pačioj pradžioj aš už jį 
užmokėjau pusšešto šimto ir 
nuo to laiko, irgi pusšešto 
Rinito pataisymams. Taigi da
bar pats sųsiskaityk kiek jis 
man kainuoja.

| Daktaras
Kapitonas

018
Specialistas ii 

Rusijos

.0 ačiū, šuneli

Kaip jaučiasiDaktaras 
šįryt mano dešimt pacientų 

flange: 1
pdreįtą naktį.
Daktaras: — 

vau. palikęs vaistų dęl visų de 
šimties.

Devyni jų mirė

Keista. Aš bu-

Viena panelė: — Aš šįva
kar labdarybės bazare parda- 
vinėsiu bučkius. Kaip manai, 
ar nebus perbrangu, jei aš už 
juos imsiu po $1 ?

Kita panele, jos draugė.: — 
Ne. Juk žmonės šitokiuose pa
rengimuose yra pripratę mo
kėti už prekę daugiau, negu 
ji verta.

Rašytojas: —-. Po mano mir
ties pasaulis supras ką aš jam 
esu padaręs.

Redaktorius: -— Nesirūpink 
apie tai, nes tau tada nebe
bus jokio pavojaus,

Virtuvės sinka moderniška
me name yra tik vieta su
krauti vartotus indus iki jį 
gali priversti savo vyrą tuos 
indus išplauti.

DR. B. STEVENS
MARSHALL FIELD ANNEX 
’ 24 North Wabash Avė., 

Šuite 1 134-1 136 Tel. Central 3588
Aš specializuojuos sekamose ligose 

Be Operacijos
Hernia (Ruptura) Goiteris,
Varicose Veins Hcmoroidai (Pilės)-, 
Kataraktas (Akių)

Aš vartoju naują sėkmingą meto
dą gydymui galvok odos ir augini
mui plaukų. ,

VISOS kraujo ir liaukų ligos gy
domos naujais sėkmingais metodais. 
Valandos: 10 iki į<2 d. ir 3 iki 6 v.

Nedėliomis pagal sutarimą.

I "!,,! HM.; . į ..............

RADIOS
D AUG PAGE

RINTOS. 
VĖLIAUSI 
MODELIAI

ZENITU, R. C. A. 
VICTOR, SPART- 

ON, FADA, 
PHILCO

200 Radio setų pasirinki
mui šalę prie šalies už 
dabartines mažas kainas.
Priimam jūsų seną Radio 

( arba Pianą kaipo dalį į- 
mokėjimo.

Jos.F.Budrik,M
3417-21 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 8167—4705

W. C. F. L., 970 kilocycles, nuolatinis Radio programas 
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po petų.
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MOTERYS le^ava
Pasidaryti Pinigų

Ateikite ir leiskite ——
mums išaiškinti 
Heim Sistemą Gro- 
žčs Kultūros, kuri ✓*—
pasirodė tokia sek- 4hK
minga per daugeli 
metų. Dien’ ir gk » 
vakarinės klesos. JESĮ
“Išmokite HEIM 
BUDĄ iružsidirb- j \į
kitę daug pinigų.” ■

HEIM SCHOOL 
OF BEAUTY CULTURE 

1019 W. 63d St. Englewood 4634

Pasauliniame kare
j ( . F . /. u , ■■ ,x ... * t,

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

' - > ; *
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS .aMsra

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

Vano»,. lietaus ir draskos vanos, 
swimming pool. ‘

Rusiška it turkiška piltis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

1,155,000 žmonių užmušta
ir sužeista 1931 metais

TOKIA NELAIME GALI IŠTIKTI IR JUS

:A<3
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Kad Apsaugoti Savo Skaitytojus

NAtJJOENOS
DUOS

DYKAI 1,500.00 DYKAI
ACCIDENT INSURANCE POLICY 

tiems savo skaitytojams, kurie užsirašys arba atnaujins savo prenumeratą ant 
vienų metų.

NAUJIENŲ CIRKULIACIJOS DEPT.
1739 South Halsted St., Chicago, I1Į.

Šiuomi siunčiu
Prašau užrašyti man Naujienas ant metų ir prisiųsti $1,500.00 ACCIDENT APDRAUDOS 
POLICY.

Pilnas Vardas ir Pavardė ......................................................  *..............................................................-

Adresas ............................................................ *......................................................... ................................................

Amžius ...............  -.................................................*.........................................................

Kam užrašote? ....................................    ...........

$8.00 /Chicagoje
$7.00 Amerikoje

Ar giminė?

Jo adresas

ka tiesioginiai taksų kolekto
riui kiekvieną mėnesį, ar kas 
trys ar keturi menesiai. Pir
miau taip buvo visu/. Dabar 
tečiaus didžiuma, valstijų ko- 
lektuoja taksus iš distributo
rių ar refinuotojų, ar kas pir
mas parduoda valstijoje. Dis- 
tributorius prideda taksus 
prie gasolino kainos stočiai, o 
stotis išsikolektuoja iš kostu- 
merių. Tai išaiškinus dabar 
galime pažiūrėti kaip yra 
operuojamas raketas.

Paimkime Illinois ir India
na valstijas, kurios yra greta 
viena kitos. Illinois distributo- 
jius išvyksta su tanko troku į 
Indiana ir nusiperka visą 'tan
ką gasolino — sakysime, 1,- 
500 galionų. Paprastai, kada

IN OUR OFFICE
■v > /T ■
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DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ ISTORIJOJE 
LAIDOTUVĖS

Dr. A. J. Karaliaus laidotuvės pereitą šeštadienį' 
Sutraukė tokias minias žmonių, kokių tos rųšies įvy
kiuose dar Chicagos lietuviai nebuvo matę.

Niekas tų minių neskaitė ik negalėjo suskaityti.' 
Bet jos buvo milžiniškos. Taip Bridgėp'6?te, ties lūiclo- 
jimo įstaiga, taip Tautiškose Kapinėse. Tiek žmonių, 
kaip daugelis sako,, vargiai susirenka JkaįSnėse net pfer 
Memorial Day iškilmes. Minimh 10-15 tūkstančių.

Tai parodė, kaip populerus musų visuomenėje bu
vo Dr. Karalius. Dalinai į publikos sehtim'entą paveikė, 
be abejonės, ir dramatiškos jo mirties aplinkybės.

Tas Jriūftaš tataūahiahis ir socialistas, turis įtot Vi
są savo gyvenimų ko Vėjo prieš įsišeh’ėjuštas pažvrilgaS; 
ir prietarus, taškddėmriš ririujų tėlhį į at^į, būV6 ūkti-? 
mas musų ftatidies siete, ir ji nuoširdžiai Jriučia did’ėĄ^ 
nuostolį, jo betekusi. ., J

Gaila, kad tai patiriama dažhlaūsia tik įfo to, kai^

MiRiVs MėLAttttNUV ATSirikriąj s

Tarp įvairių stritištikos skaidinių iŠ 1^31 toetų yi*a 
skelbiama skaičius terSį, įvykusių dėl rieiaiming'ų at
sitikimų (akcidentų). . .. . t

Tokių mirčiį pernai Artėtais jungtinėse Valstijose bū- 
vo 97,000, tiM 2;000 mažiaū, hegū 1930 metais. j

Didžiausia dalis nelaimių įvyksta Sil automobiliais. 
Pernai jų būVo 33,500. Tai panašu j skėrdyrię kato taū-: 
ke. Tiek žmonių žūva tik dužiausiuose karo mūšiuose.;

O betgi kiek tfražrii drikoma tam .gyvjdiių riMkini- 
mui sustabdyti. Šioje 'gadynėje eina eikvojimas he tik 
materialių turtų, bet it gyvasčių.

TIE SKRIDIMAI PER VANDENYNĄ

Aną dieną 12 žmonių trimis mašinomis leidosi 
skristi per Atlantiką iš AiftėHkds į fcufdpą. Vieboje 
mašinoje buvo visa šeima — vykas, žmona ir dvi bir
žos mergaitės.

Tie skridimai yra pavojingi. Didelis nuošimtis jų 
pasibaigia nelaimingai. Lakūnai ir jų pašažieriai daž
nai prigeria okeahe arba užsimuša. Kalu tas rizikavi
mas?

Beveik visų tų skridimų tikslas yra pagarsėti ir 
padaryti pinigą. Pradžioje buvo daroma bandymai 
tikslu patirti, kaip toli gali lėkti aeroplarias ir kiek iš
tvermės turi žmogus. Paskui kiti tuos pirmuosius pa
mėgdžiojo, norėdami pasirodyti, kad ir jie yra ne pra
stesni už Lindberghą. Bet tolyn vis labiaus tie škridi- 
mai virsta priemone pasireklamuoti ir pasipinigauti, 
išnaudojant publikos smalsumą prie Sensacijų.

Rimtos vertės aviacijos vystymo atžvilgiu jie jau 
nebeturi. Jau yra patirta, kad tos rųšies mašinomis/ 
kokiomis paprastai yra lekiamą per vandenyną, kelionė 
yra labai rizikinga. Ji panaši į “gembleriavimą”: vie-< 
*ną sykį išlošiama, kitą sykį pralošiama. Tik lošimas į 
Pina ne pinigais, bet žmonių gyvybėmis. Artimi tų rizi
kuoto jų asmens — jų šeimos, giminės, draugai — ru-. 
ginasi, naktis nemiega, susikremta, gauna nervų sui
rimą ir širdies ligas Kam to visko reikia?

Kaip tik dabar telegramos praneša apie dviejų ame- 
rikiečių-norvegų dingimą, skrendant iš Harbor Grace, 
N. F., į Oslo, Norvegiją, Skridimo ftnan^tibtėj^'i prAŠO 
garlaivių kompanijas padėti jtfddii surasti... 
• ■ , / . « t m. w ■ *■ . * *» '1*

Apžvalga!
ril ifci rf įiMffi' ..... "B

Nugriuvo kita amerikie
čių BENDROVĖ

i^Wrikisi«uš Lietuvos nępri-i 
kl&ūsomyfoės metais aitierikfe-

ii. rife/

teigtos bendrovės LiethVojė 
riferij ‘ daryti viena po kitos? 
bankrutavo ir likVitavosi. ’jūo 
buriu pražuvo daug amerikie
čių pinigų, ir tai kuriūoše 'at
sitikimuose. net paldfovū į ka
lėjimą tų bendrovių Vadai. La-į 
blausia pagarsėjo sŪbąnkVli’ta-: 
Vūsios “Kubo” beūtifoVįs įb^la.'

Dabrik, kaip prarieša Liėtito 
Vdš spauda, baigįa ntrsigyvėnti

hk

ietuVoto steigti pramonės 1r
;ybds įstaigas. Kuone visi kios turtas sieke apie 2 irnlio- 
s&mrinymąi pasibąigė blo- nu W dąu.Ik *t v r** ~ ‘

gąi. ‘ Amerikiečių pinigais įs-
2Gr:’!"' t • . • .

i c

cininkų (šėrininkų) visuotinas

susirinkimas nutąrč bendrovė 
likviduoti, parduodant jos tur
tą. Bet tas nutarimas kolkaš 
nevykinarųas, o tuo tarpu ben-, 
drovei darosi nuostoliai, nes ji 
buvo pasiskolinusi pinigų aukš-, 
tais nuošimčiais (18%, 15% ih 
t*t.) ir tų nuošįrriČių suma nuo
latos auga. Tarpe valdybos itj 
rikcinlrikų kilo ginčų. Dalis rik- 
cininkų rengiasi kreiptis į Val
džių, kad ji priimtų bendrovės 
likvidavimą į šavo rrinkaš. <

R.-KATALlkŲ I’ISbKilACnA 
Ame- ufcTuvos politiką

Kh’nįgų yhdovąujamite Amė- 
rikūs lietuvių katalikų organi
zacijų sįryšys, vadinami ”Am. 
Liet. feynid-Kritalikų Federaci
ja”, škvd nešeniai laikytam su
važiavime Pittsburghe priėmė 
ęllę riežoliūcijų, kurių ilgiausi^ 
ykh apie Lietuvą. Šitoje kčzū- 
liucijoje pasigiriama, kad ka- 
talfkai daug darbavę^i Lietuvos 
iabtii, >ir pareiškiama:

/ 4

“Kadangi jau septyrieri 
metai, kai tautininkų parti
jų nėtėisetki valdo Lietuvą,, 
laužydama visos tautos ly-' 
įiti, slaptu, teisėtu balsavi
mu sušauktojo Steigiamojo- 
Seimo priimtosios Konstitū- 
dijofe WiTūk;

toj i beteisėtoji 
'ta'utohWikų Vykiku'sybė lyg 
(į‘0 ®įt M Ūepadarė jo-, 
kių fcyfeių šūšk'tikki Seimą ir 
išl'ygibti visus neteisėtumus;

^Kadariki kautirilnkų par- 
tija trii daro nfe tautos ir 
Valškybės įek6vėi, bet saVo< 
Ik Vki’į ‘aŠriieniškoms 
atobicijofris patenkinti,- ūž-; 
klėsti ■Liėkūvą liberalizmu;

kurį seka 
bolševizmas V—“fc.” Red.)J 
išštatąš Visų tautų laisvę įi

i 

to pragaištinko1 
Wsio jliu kelinti'
■ftfrittti pkši'refŠkušia intenšy-’ 
Vę kė'VŪ įritfeš BhŽnyčią, bau- 
dŽikWt k'ttriikūš dėl pamokslų 
bažnyčiose, VūkŽant visokio 
katalikiško Vėlkirnb laisvę, į 
kuki yra gąraritiiota Valsty-; 
bes Konstitucija, sodinanti 
katalikų veikėjus į kalėj i-; 
mą, baudžiant juos piniginė-' 
mis abusmėmis, ištremiant; j 

“Kadangi Lietuvoje dabŪrĮ 
yra atimta ir spausdintojo! 
žodžio laisvė, neduodant? 
laikraščiuose nė pasiskųsti i 
apie daromas katalikų vi-? 
suofrienei ft pačiai Bažnyčiai! 
skriaudas;

“Kadangi, suardžius kata
likų ekonomines ir politines 
organizacijas, norima su
griauti grynai kultūrines ‘ir 
religines, kaip K. V. C., atei
tininkų ir pavasarininkų, ku
riems šiemet uždrausta bU- 

, Vo taikyti jttbiliejinj kongre
są Kaune;

“Kadangi giomis dienormš 
be jokio uUsrkaltimo ir be 
teismo pūsodifiti kalėjimūn 
'žyftiiaūši ir Valstybei daūg 
nusipelnę katalikų risuoiūė-' 
nes vadai
vydaitis, prof. dr. Eretas 'ir’ 
dr. Leimpnas -y-

“Nu tarta:
“Griežtai protestuoti prieš, 

ViSOkiUš kUtoTiklį Veikimo lr! 
v^ikėjį JL'^tū-
voje; protestuoti dėl prof. 
•Dovydaičio, prof. Ereto ir 
dr. Leimono įkalinimą <^-o) 
ir reikalauti, kad jtė trioj 
falitu paleisti iš kalėjimo;; 
reikalauti, kad būtų grąžin
ta katalikams (w kūtoli- 
kams, o kitiems įiė? — “N 
Red.) veikimo IdišVė; reika
lauti, kriti ko 'gkėi&iūtaia (bu
tų atofrityka teisėto Vidaus 
tvarka Sietuvoje, o kol j tai 
riebus padaryta, iikteeti jo- 
kių santykių
partija iita -jų įgefriturorms 
ak ageri'tąife šf&rife kkašto.%

prof. IPr. llo-

KLe'rIKĄJ.AI IR TAUTI- 
NINKAI

Savo rezoliucijoje R.-K. , fe
deracija pažymi dabartinio tijįc-’ 
tuvos režimo neteisėtumą, ku-J 
ris tęsiasi jau septyneri. nfe-; 
tai (dar tik šeši), ir kaltinį 
dėl jo tatttinittkų partiją. Bet* 
ar viena tik tautihinkų prirtijk 
yra kalta, kad įvyko gruodžio 
1926 mėtų perversmas ir p6 
jo susidarė beteisėta, Valstybėj 
konstitucijoj dėsniams priešifK 
ga, vyriarisybč? Visi žino, kad, 
kalta ne ji viena. Jeigu krikš-j 
čionys demokratai nebūtų rė
mę ipeyversmo, jisfei nieku bo
du nebūtų pasisekęs. Bet kle
rikalai išskėstu glėbiu priėmė“ 
perversmo vadus. Klerikalų va-* 
daš kun KrupaviČiųš savo par
tijos vardu prižadėjo teikti* 
perversmininkams ‘‘besąlyginę’ 
p’akamą^. Kiorikalai brilsavo ixv 

ir, nors jisai negavo seime ąb-J 
soliučios seimo atstovų balsį' 
daugumos, j ie pripažino j j “tei
sėtai išrinktu“ prezidentu, it' 
arkivyskupas Skvireckas jį pri-,' 
suikdino ir palaimino.

Klerikalai sutiko priimti ne
teisėtai šridariytoje įieršėršm'i-' 
ninku vyriausybėje riilrifetėrių 
Vietas kr pūš^ $ikb6 iš-- 
vikri sri triuttifirikkiš vkldžiotfe,) 
remdami jų politiką, pritarda-' 
mi neteisėtiems komunistų su-j 
šaudymams ir neteisėtiems so
cialdemokratų spaudos perse-j 
kiojtmams ’ir kairiųjų partijų, 
narių suėmimams. Sėdėdami! 
kartu su tautininkais ministe- 
rių kedese, klerikalai reikalavo- 
^ct, Wd valdžia aštriau ^im
tų šOcialištii'š, neatsižvelgiant į 
jokias politinių teisių konstitu
cines garantijas.

'Ši'trii ‘Lietuvos politikai Ame
rikos klerikalai pilnai pritarė.

“barbininkąs’’ it 
kiti jų organai kėlė į padanges 
perversriio 'didvyrius ik liojri- 
pamazgas ant visų, kurie pro-: 
testavo prieš smurtą.

Tai kodėl gi dabar R.-K. fe
deracija piloti|ktfi piaujaši ran
kas ir apsiiųęta esanti teise-: 
tarno gynėja ir konstitucijos 
Saugotoja? "

Jeigu Amerikos lietuvių kle
rikalų vadai j šiandie jaiį šito 
prato, kad yra nusidėjimas 
prieš tautą vartoti . smurtą 
'prieš tėišėtoi .išrinktus žfhonių 
ktstovus ir latržyti konstituci
jos dėsnius, tki jlię turėtų pri-j 
sdpažintri, jdgei tame nusidėjime! 
klerikalai taip Wt dalyvavo, ik 
pasiimti ant šrivęš atatinkamą- 
dalį atšakortiybės. Tuomet žmo
nės pritikėtų, kad jų kritika 
dabartinio Lietuvos režimo yra’ 
nuoširdi, kitaip, kas jais galiį 
tikėti ?

■. s \

K
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. Amerikos klerikalai irgi pa
sigedo “teisėtumo” ir “kdnstto 
tucijos dėsnių“ ne anksčiaus,, 
kaip jų vienminčiąms Lietuve-' 
to šri'šibakuš šu Vdldėm‘ąk’ū iri 
Šinetorih. bet jku . ir feufiKrik 
ktenkdtatoš dp6žicij'6jė», M- 
riurilatos pritardavo valgiai,, 
kriomet ji užpuldavo sociame-. 
mokratųs akba kaudiriirikus.

Šis k lerikalų sektantiškas 
egcTižmas tYkripnoje daūglrito’ 
šia prisideda prie to, kad tati-- 
tiriirikai, beveik, visai rietjire-i 
darni pritarimo Lietuvos liau-l 
dyje, gali ją valdyti. Tautinin
kai jaučia, kad blogiaųsiairiei 
atsitikime . jiemą yra išeitis:? 
nusileisti klerikalams ir pasi-r 
kviesti jririš j ktdkį; Jėigii tik^ 
SmiĖ&oriri riritotikiri'tų ’dritį kkfk-| 
dcriiį reikalriviririį, tai įrišto-/

,__ __________________ :-.j- r-jW ii’ pirtnai^nfe -nifen^šiai^ $6-
Smetonos išrinkimą prezidentu' J/eTVCrSiho. ^iro bŪšu taūtttftį-;. 

‘„a™Į^ettį ffijr kuri laikį 
tefkyti Valdžioje. , į 

Nu mario, kTerik&ldi yra,;
nė liaūėies ų 6į
tik saVb naudok ieškidojai, itį 
Lietuvos Ž’riidričs. Td'Jlėl w6-į 
ries dūo&a rriaŽ^i V#rfe klėVi-’ 
kalų protestams. Dafedliš ,1fėt< 
pasityčioja ’iš jų. ’GTrdi, apsig!^ 
Vo ‘‘jegaSmŽiščiai’’ taūloš yaaūi 
tarnariciamį ir jabari pykkth,i 
kad jisai jiems. neužnVoka tiek,; 
klek jie tikėjosi įš jo gauti 1 .

SEKTANTIŠKAS KLteRikALŲj
EGOIZMAS J

Pirmadienis, rugp. 20, 19^2
’tuyę — trūkstą (ik poros pa-’ 
ųęlįį ir armonikos. Tclefonį 
jinąžai kas yiartodavoK nes ni
kelis buvo brangus. Bet kai- < 
barnų f trukūnųį visuomet bū
davo greitai Papildoma, kurie 
atsimenate tuos laikus, gali-, 
te spręsti patys apie ipasiten
kinimą Beniaus ir dabar.

ftMkfejinhaš $611 ant, arttio- 
Mlkoš, valdyti MVirktišlbaišCk-’ 
Ift, -fttiflbVd paSi'u'kti #į- 
l>ŪnWi. Dhgi Vh'Židvfrritis įat-' 
VffldiVKi į ifiainiės«f6 dėnfrĄ 
W6vo vertas ’pftsigyrtind, jei ne 
pfirtVIiflfciaviino, 1<a<l iicpaUv- 
Ao. Kiek bučiavo . 'džiaugslno 
taiiji ‘jttiffihnd, jeig'ti *kūHs pti- 
SlyirflaVė tfiatęs Ištirtas įį 
'gittrtlkiii'j Raitelės 'ptišblaukdį. 
Kfdk , biidfavd 'midSfrdiYmo-

Klek buvo lik-’ 
To fr ‘Teisimo itffeaKismd^aMi- 
ijUkOljHho Vy
kimui! Kidk inrtlfe-Tomnh'tfS- 
kūmo jaunimo sueigose! Kiek 
tai buyo tikro (genųinc) tpasr 
tenkiiiimo <satišfaction) anais 
laikais. Šiėndien ftles turime 
irfei 'tą patį, -kas 'bffvo šenfans 
—tik viskas ŽyiWiai ‘pūkciįfta5 

unfeT’irri hn

Jokia mtikklifiinkdš tiat nė-’ 
kri Suradęs tikro budo, kurio 
prigalbri birtų galima, taip *sa-: 
kafit, išmatuoti žnionių asme
nišką pasitenkinimu tfu fcriš- 
didiiirtiame gyvenime.

Gril būt, geriaušfs žinomas 
būdas, palyginimas dabartinių’ 
laikų mtrš'ų gyveninio papro-' 
čių su praeitimi ifefit įprieš 20 
mdtų atgal. Pats žmtighuš gy
venimo tikslas irgi nėra aiš
kiai žinomas, jei neskaitysi
me pretendentų į užgrabinį 
gyvenimą. Šiuo atvejų nebus 
reikalo apie tai kalbėti. Aš pa
ėmiau laikotarpį prieš 20 nįe- 
tų atgal UŽ pavyzdį todėl, 
kad datlgtiina iš dabar gyvti-

minti tuos laikus. Nebus rei- 
kaid sh'
praėitteš įkadaVi-
W«, Wti ’itūštate kriš yka

, faick^nė >igrM-
tikriiš gyVcWiiŪ6 yra

~ . į
Visoje savo rėžoliucijoje R.-š 

K. federacija kalba tik apie 
katalikų teisių varžymą, kata- 
Jj.<i Veikėjų rioršekiojiirią. ’ka-; 
talikį ūfeanizatŪjū ir sįriūidoš 
Varžysią, ik ke?ikalauJ6 tašVM 
katalikams, t) kad kiti žmonės* 
irgi yra pekkekiotfatni, *ki-l 
tų, srovių organinei j 6tĄs. ikj 
Veikėjams tenka dar skaudžiau^ 
fiukentėti, negu ateitininkaĮite 
ir pavasarininkams bei jų ly-, 
dėkia'ffiš, tWi 'fėdetaėijū visai' 
nemato.

Šitoks nusistatymas liudija 
apie klerikalizmo vadų sektan
tišką proto siaurumą ijr egoiz- 
irią. Jie šaVo;rezoliucija pasa- 
,<#6k -Mės protestuojami dėlto’, 
kld yra persekiojama musu.' 
partija 'ik musų žmones; tegU‘ 
Valdžią kitus’ smaugia, %k tegu 
ji nenečia mus! ; ;

■ Tas Idėrikalų egoizmas reiš-; 
kiasi ne tik Jjiį .dabartiniame 
pareiškime, bet ir visaVūe jiį 
keikime; Juk ik LiętuVojė įįė

VitRSi- Bot /jisai turi dvi strim-j 
bjąs ,.yd$•: fei. 
kas ir sąktąntišlf.ai siauras.

i 

u t

met, krii sūšipyko s 
faktai kai tau

Ū^feido jiems 
fžioje,. tai jie |š Vri 
traukė ir tuontoV i 
apie “tėisėtumą”.

tn^ — MM mfr- 
tį. Pastarieji nėrą butini da
lykui, išskyrus “iiiirtį”, kuki 
yrū būtiniausia Visiems. Kiek 
tatiš ,0(^tenkinirii6,
pačiam velioniui arba jo p;a- 
veldejams, — priklauso gir
nai nuo skirtingai susidėjusi^ 
Ū'ptinkyilių. Tęčiaųs yTa gail
ina įsi vrii įduoti tokį iBfoogaŪŠ 
iMnų, l&ti nle-
norėtų antru kartu savo buvVt- 
kį gyVeiibiią pakartoti. ArM 
kitaip sakant, velionis ytfc 
tog ttž barnūs

Grįžtant atgal prie pasiteh- 
VĄ4T6, W Msi- 

mename tas “’burdinghau- 
Žeš” pfi’eŠ 20 hiettjį kuriose 
įnamis buvo lygus arba geres
nis už patį šeimininką. Gry
bai6 ekonominiais sumetimais 
Ibuvo statoma po dvi Ipvas į 
miegaftūįjį ir piomu VieųoJ lo
voj ^lie^odąvo. taana dažnai 
būdavo . laikomu pb Morą kei-' 
'sų butelinio alaus pakištu po 
iiaĮove, paįal įnamio paftei-f 
calavimą, ir Magi pats šeiiftP 

Įninkąs kone visuomet turčda'-' 
žpiltdš 

buvo
Šėimi-

XV?, 0 i ,v/ K

i&r

gniinnąmas 
taiifeta Wu

vef^a> . ■
v. vadinasi, turėdami kuuįpio, 
cdaus, dęįtinės ir didelę vir<

i. > '

'iflkKrt WdfcJĖfc

6R*F*$

tfėigti n'e forriioj, ’thi esmėj ar
ba priešingai.

Namuose virtuvę žymiai 
paliuosavo restoranai. Pačius 
nariius pavaduoja fabrikiniai 
^artirtentai, baiseklio vietą 
užėmė automobiliai — oro » L į *
lėktuvai; rimtąją muziką pa
vaduoja džiazas; šokius varo 
iš mados taxi-dance salės; te
atrą užkariavo movies; sa- 

liunai pavirto į špikyzes; ro- 
niantiškuriias pavirto į aukso- 
ieškojimą; skaitlingumas šei- 
mos į gimdymo kontrolę; že- 
nybai gresia divorso pavojus; 
mandrigumas pavirto į high- 
pressure; įstatymai vieniems 
dėl pildymo, kitiems dėl fik- 
sinįmo; švari buvusi kompeti- 
dja įmVfrio į ‘Vadketedring”; 
'riihatininkyšte pasikeitė į nia- 
Wę prodt/kči’ją; “prospeVity” 
pavirto * (lėpdėšijri.

todblMinO Vietų užėmė bo
ras užpelnyti Viriną niilijonį, 
'nepaišant kam, nei kiek 
^dildės tikšlą Siekirin’t. Seno
ms ’drattgirigutnas ri'cŽinia kur 
Ai’nįįO — H tnadrts iSBJo, brtic- 
‘ka Vien Saugotis sti kuo turi 
Vdifcrilą 

gitfiiirfiįmirii ar
V. Ii. A

h.

MAKSU
■faįt v

taabMi

'^iitrion -
■ ■ ■ —i ii - į

ita ds/brii- pastebėjriū, kati jis 
pūsbtoęš, kriti Jo riiaukrii Vfarii 
britai. Bet Jo iupoš sūkąšfos, jo 
Vėitirib ^Virtas, prriŠikyžiiho 
P'tinriš.

KUomict vėl iprądėsinre va
žinėti, ihūyeršiti tfį miegoti, Ų 
aš vnidysiū arklius. Pritain- 
riiri, kad prieš mūs dar yra *kie- 
lių dienų kelionė Ik kad rte- 
turi išankšto Išsemti tiėgas, ries 
netrūkūs jūs ŪUš tarini kefka- 
lingos..* Viskas įpritūdštfr. Ne- 
hufkriš pratesime.

Lapkričio 2 dit rytą. — Sa
vo planą įvykinau ta naktį va- 
žiavpme Apsimainydami; da
bar tiienri pradeda brkšti, »gie-j 
tirą, bęt šaltoka. Ore jaučia-į 
mas kaž koks sunkumas — 
sakau sunktunas, nes negaliu 
atrasti ’tinfkąmesnto žodžio ;į 
nprių pasalti, kad mes abu 
jaučiamės ripSlėgti. Oras la
bai šaltas, ir tik dėka šiltiems 
kailiniams jaūč»amės Wtai ta Pa
togiai. Pradėjus aušti Van 
HelsingaS, kriip papaištai, Pia
ne Užhipnotizavo;
“taihšu, valties irklų girgždė
jimas ir vandenš šniokšli- 
mris”, riiatyt Vrindenš srovė ei
na šfnarkyri, kuo ankščiau jie’ 
plaukia. Tikiu, kad mano 
■brangusis rieštatys Save pavojun 
danginti, negu tritkiri; bet, pa-1 
galinu, meš Cšame Dievo Trin
kose.

t

. dsdlpkrttfib 2 d i, ftfcktį. — Va-; 
iiąVome įtek višą difcną. k<tto[ 
ttoratr, tuo ląbiąū kraštus cinai 
tuštyn,, tftrtido laukinis, apteik 
sta’s, vien dykumos ik tuštu-į 
nlos. Ai&štds Karpatų viršų-; 
riių Virtipės, kurios iš VerestiS 
atrodė Iribai žeftlos ir nntolU-i 
įios, prie ridkltontd, dabar pra-: 
dėjo spiestis apie mus, kopti įj 
padebesius, rūsčiai šnairuoti.! 
Ęet abu esame gerame upe;j 
abu dedame pastangas VienasĮ 
kitą hūkaininti ir linksminti ;j 
tai tiakydrimi ir patys pralink-: 
siriėjariie. Dr. • Van Helsmgas* 
sakė, kriti rytoj rytą pasieksi-; 
mė Bokgo slėnį. Labai retai 
kur tdttfttlnkame ūkininkų trio- 
rias irjpkofesorius spėja, Kad 
pasrkŪtiriirii pamainyti arkliai^ 
turės tarauti iki kelionės ga- 
to, nd^ tyargu pasitaikys pro
ga ^vėl kur juos pamainyti. Rė
dytojų rinklių, kuriuos gavo 
taahiato, nupirko dar du, ir 
tiatfcr Ttoiįme smarkų ketvertą. 
Ąrkli^ kinus, kantrus ir geri. 
Su jais beturime jokio vargo.’. 
Mums. nekeikia rūpintis apie1 
kitus

T. Doraė V Co.

tiel be ypatingo sunkumo ir aš 
T&jėgiu arklius suvaldyti. Slė- 
tiį pasieksime tik gerokai pra
švitus, nes neturime jokio no
ro nuvažiuoti J tą baisią vietą 
dar tamsoj. Todėl neskubame 
ir apsimainydami ilsimės. Įdo
mu, ką rytojus atneš? Vyks
tame ieškoti vietos, kur mano 
brangusis tiek daug perkentejo. 
Vėl pakartoju, lai Dievas lydi 
visus mūsų žinksnius ir lai ap
saugoja mano vyrą ir niurnu 
brangius asmenis, kurie stato 
savo gyvybes j tokį didelį pa
vojų mano labui. Aš nesu ver
ta jo ^gailestingumo. Deja, aš 
esu nevali, Dievo akys niekuo
met nebus atkreiptos į mane, 
nebent, jei tokia bris jo valia 
Jis vėl leis man atsistoti prieš 
Jį, kai busit švari Tr heužtrauk- 
kiu fo rustutno.

ii i a n o Se-

ritsakiaU:

keleivius ir karietas, to

•Prafenoriatis AbiW/tno Van 
Helsingo pastabos

h d. — Šios )iasta- 
Bds ridrėšuojanids 
riririi ir tikram draugui Jonui
fevrikdtil, M. D. būrHcet, Lon- 
’tohaš, jeigu hiato netektų jo 
Mrigiriti prito'rityti, padės da- 

•įVjkh te'ri^škirfti. 15 ak ar jau
- ’pkaaeda kVibĮi ik rašau prie 

Tah^d, kūkį riš, su ponios Kti- 
Woš pri^etbį, prilaikiau per 
Višį naktį, liaitą, krikai šal
ta; liek šaka, krid pilkas, 
^phėŠkris dangus mlhas shie- 
gb Mobešų. Nukritęs, šniegris 
nesutirps per visą žiemį, nes 

^įtori^ii kielėja, šala, 
įirislkiVošdhiha Jj priitati. Rid

ai tos ‘driDg’riri* kriitas okas pada- 
m. re. gilią įtrikį j p'o’nią Mih'ą;

jhš įfriiva ihiV'o suriki per yi- 
sį dtenį, *6 ji įiriti elgėsi kei- 
kkhi. Ji miega, Ik miega, ir 
riiiegaį M, papraslai, . taip
gyva, 'darbai, pek visą dieną 
rie\riik nihko riepridarė; ji 
h’ekgi hušiojb apetito. Neda- 
ko jdkių itžkrišų į SaVo mažą 
‘dienyną, ji, khri priprastai ra- 
^yltrivo triip rtipėštingai, prie 
ktokkięhoš pkbgoš. Kris tai 
Šhabždri riirih į ririšį, kad nc- 
viskas nekai. bet triimfei, šį- 
fyt ji riikridb , kiek gyvesne, 
tatatogojdšl Visą vakar dieną, 
■ji ritšigkičrilė, ritgaVo jgyyihhą, 
kr ’dribak ji šaml ik linksma, 

Sh'ulei tekant, 
ViŽkipkotižtiPti, 
p^škririgloš hii- 

ji )riš yprityb’c 
iŠ Atph’m Ir Si- 
Yite^j^aū ta- 

Mrityta ^ėįt tai plltohši bie- 
V6 vriliri — ką ji tatoriš iePiia 
Ik krik įriti taus nūVešli!

(Bus daugiau)

taigi ti ari j

! ' ' ' Irt
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Pirmadienis, rugp. 29, 1932 

CHICAGOS
ŽINIOS

Aeroplanas nukrito
Charles E. James, 30 melų, 

užsimošč, ir jo draugas Euge
ne Cernahan susižedė mirti
nai, nukritus žemėn aeropla
nui, kuriuo jie lėkė ties (Vary, 
Indiana, orlaivių aikšte. Nelai
me atsitiko šeštadienį, rug- 
piučio 27 d. Jų matė apie 
1,(MX) žiūrėtojų.

$ I’*.h •

^,,.......44...................      . ........ ..

‘Oro Tiltas’ Chicagos Pasaulinėj Parodoj 1933
i...

:----- y------ ------------------ ------- -u

laimėje ptM Divi^ioii' ir ITo- 
man gatvių. Toj; pačioj ne- 
laimėj s'užoištl riiitai kiti trys 
.asmeri^š/'

Lietuviai Gydytojai
Dr. C. K. Kliauga | Dr-

4180 Archer Avenue

Oratoriai

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS chicAgoj

LaidotuYese patarnau
ju geriau ir pigiau 
togu kiti- ro<fe|.-kad

OFISAS: ' 
668 W. 18tb Street

Tėl. Criat 6174
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

DENTISTAS , 
Utarninkais, Ketvergals ir Subatonu 

2420 W. Marąuette Rd. arti Wištart Av. 
Pbone Hemlock 7828 

Pantdėllab, Seredomis ir PfitnyČlo ji 
1821 So.. BMsted Street

Daktaras V. A. Šimkus

Rasta nušautas auto
mobily

Rasta nušautas automobily 
Michael Fliger, 63 metų, 2217 
(Vimtierson avė., Berwyn, III. 
Automobilis su naušautu žmo
gum užtikta prie Austin buK 
varo ir 43 gatvės, Stiekncy 
miestely. Prie to automobi
lio, kuriame užtikta nušautas 
Fliger, buvo kita mašina, pu
siau apdegusi, kaip policija 
nužiūri, plėšikų nužudžiusių 
Fliger i.

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

2400 V. Madison St.

Tel. Seelcy 73 3Q
Namų telefonu Brunsvick 0597

nuo 7 iki 9 v.Valandoe nuo 1 iki 4 
Nedeliomia nuo 
3343 Sottth Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Dlde# ir graži koplyčia dykai

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

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

3421 So. Halsted St
Phone Boulevard 8483

Tel. O CHĮi^dfr rin

Pavogė bažnyčioj $3,100
Mrs. Agnės Kulik, 1253 W. 

Huron st., našlė, pranešė poli
cijai, kad iš jos radikulio pa
vogė $3,100 — visos gyvenimo 
sutaupos — kai ji buvo baž
nyčioje, prie Chicago avenue 
ir Carpenter Street.

Pirmoji Chicagos pasau
linė paroda 1893 m. turėjo 
nepaprastai didelį “Ferris 
\VheeI”, Paryžiaus paro
da turėjo nepaprastai au- 
gštų Eifelio bokštų. Atei
nančių metų pasauline 
rodą Chieagoje turės 
paprastų ‘‘Oro Tiltų,” 
ris jungs dvi parodos

Graborius Chicagoj

A. L Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel Keuwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki U valandai rytt:
nuo 6 iki 8 valandai vakaru

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

gaudosi žmonės
Du asmens tapo nušauti, o 

kiti du sužeisti apartmente, 
kuris randasi adresu 7925 
Rbodes avenue. šaudymas 
prasidėjęs, kai koks ten but- 
legeris užtikęs apartmente 
gražių diversinę su pora- kitų 
vyrų. Butlegeris vėliau buvęs 
sugautas, bet jis užsiginęs šau
dymo.

Nušauta buvo Mrs. Ha r riet 
Fadler, 31 metų, diversinė, ir 
Jaek Whittingham, 30 metų. 
Sužeista buvo Nadine Fadler, 
16 metų, Fadlerienės duktė, ir 
AVilliam Brevvstcr, 27 m. Su
laikytas dėl šaudymo yra 
Frank Martin, 50 m. 13915 
Gręen Bay avenue, Burnham.

McCormikiene palai
dota

šeštadienį tapo palaidota 
Edith MeCormick, duktė senio 
John D. Rockefcllerio. Jos 
laidotuvėms suvažiavo stam
biausių ne tik Chicagos, bet 
ir visos Amerikos turčiai.

STANISLOVAS YURKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 27 dieną. 8:00 valan
dą ryte 1932 m., sulaukęs 4 2 

I merų amžiaus, gimęs Telšių ap., 
Kulių parapijoj. Juodeikių kaime.

Amerikoj išgyveno 19 metų.
Paliko, dideliame nubudime 

moterį Barborą po tėvais Vaišvi
laitę. 2 dukteris Anicetą 13 me
tų; ir Stanislavą 6 metų, brolį 
Pranciškų .seserį Barborą Ražens- 
kienę, čioce Grasilda Daratienę. 4 
pusbrolius Jankauskus ir Matchiau- 
skus ir gimines, o Lietuvoj tėve- 

f lį Stanislovą brolį Povilą, 3 se
seris Domicėlę, Marijoną ir Su- 
zanna ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 317 
: East 116 St.

Laidotuvės įvyks sererfoj. rug- 
piučio 31 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Visų šventų parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedųlin- 

t gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Stanislovo Yurkaus 
giminės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas- 
kutinį patarnavimą ir atsisveiki- 
mą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterytę Brolis, 
Sesuo, Cioce, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabe
lius Eudeikis. Tel. Yards 1741

ne- 
ku-

pė- 
vic-

Bus pastatyti du 600 
du augštumo bokštai, 
nas nuo kito už 2,000 pė
dų, kurie bus sujungti tam 
tikrais kabeliais, kuriais 
bėginės paklotos pavydalo, 
iš stiklo ir aliuniino karai 
200 pėdu augštumoje.

(ireiti elevatoriai veš 
žmones į observacijos plat
formų pačioje bokštų vir
šūnėje. Iš čia žiūrėtojai 
matys (ris- valstijas — Illi
nois, Indiana ir Wisconsin. 
Po kojomis matysis Chica-

go ir visa paroda. Tai bus 
augščiausias bokštas į va
karus nuo New Yorko. 
Naktį bokštai bus gražiai 
apšviesti.

Apskaitoma, kad pasta
tymas šio 
$1,000,000. 
kės 2,000 tonų geležies 
kabeliams dar 1,000 tonų.

tilto” kainuos 
Bokštams rel

ei

Laikinai uždrausta par- 
kyti automobilius 

patiltėj
Policijos komisionierius 

James P. AHman laikinai už
draudė parkyti automobilius 
Michigan gatvėj prie upės, pa
tiltėj. Dalykas toks, kad toj 
vietoj bedarbiai nakvodavo ir 
kad vieta pasidarė nesanitari. 
Taigi bedarbiai pasiųsta nak
voti į municipalį trobesį nar
vinei, o mašinas uždrausta 
parkyti iki patiltė bus išvaly-

ti bedarbiams šelpti liuosa va
lia duodamomis aukomis. 
Šiam biznierių organizacijos 
vajui Vadovaus Robcrt A. 
Gardner, brokeris turįs ofisus 
adresu 231 So. La Šalie st.

Rastas kaltas išeikvo
jimu $100,000

tėj. Viso Amerikos publika 
praradusi kooperatyvėj drau
gijoj apie $28,000,000.

Pasipelnė iš langę

Reikalauja pageltos iš 
kiekvieno dirbančio 

piliečio

Harrison M. Parker, suma
nytojas ir buvęs seniau ko- 
operatyvės Amerikos draugi
jos ])irmininkas, rasta kaltas 
išeikvojimu Nortli American 
Trust Company $100,000, Jam 
paskirta bausmė kalėti: nuo 1 
iki 10 metų. Deliai Parkerio 
tranzakcijų ttikstančiai žino^ 
nių nukentėję vien. Cook kabu-

• Nežinomi asmens išmušė 
Ivliarshall Fieldo krautuvės 
langų ir pasiėmė dvejus kai
linius ir koletų kilų kailių ga
balų. Krautuvės vedėjai ap
skaičiuoja, kad padaryta ža
los už $2,500.

Auto nelaimėj žuvo
Adolph Formai), 13 metų, 

1129 Nortli Springfield avė., 
tapo užmuštas automobilio lie

biznierių organi
kai! 

federalės 
bedar-

1646 W. 46tb St

Telefonai 

Boulevard $203 

Boulevard 8413

1327 So. 49th Ct

Telefonas 

Cicero 3724

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas'
Moderniškai Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lab> 
dotuvčse ir kokiame rei
kale. < visuomet ošti sąži
ninga* ir nebrangu* ro
dei, kad neturime ii* 
laidų užlaikymui *ky- 
riųv

3307 Auburn Avė.
cižICAGO, ILL.

—Į—***—1 ----------— ■ - -■ ■ -- - -L- L Į_

Lietuvos Akušerės

Pbone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
f—< IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žiiiomae per 25 «e<> 
tus kaipo patyrąs gydytoja*, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigia* it chroniška* ligas vy
rų, moterų ir vaikų pagal naujaMua 
metodas X-Ray ir kitokiu ekktroe 

į prietaisu, , >
Ofisas ir Laboratorijai

1025 IV. 18tb St., netoli Morgan 6K 
Valandos: nuo 10—12 pietų ią 

nuo 6 iki 7t30 vai. vakaro 
Tel. Cana! 3110

Rezidencijos telefonai
Rgde Purk 6755 ar Central 7464

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Av.t 2 taboą 
CHICAGO, DLL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS
Moteriškų. Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 IH 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakarė, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. i’ieną.

Phone Midway 2880

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 W. 35th St 

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

Nedėldieniah pagal sutartį

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEI.IS
756 W. 35th St

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

Nedeldieniais pagal sutartį

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avmsa 

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

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telepbone Plaza 3200

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą it venecišką ligą 
Ofisas

3102 So. Halsted St.
kampas 31st Street

Vai.: 10—II v. ryto, 2—4, 7—9 t.t. 
Nedaliomis ir šventadieniais 10—12.

Advokatai

Chicagos 
zacija išleido įspėjimu 
Illinois valstijos ir 
vyriausybės fondij 
biams šelpti ateina) 
nieku budu 
zacija todėl
Illinois valstijos vyrus ir mo
teris, kurie turi darbo, padė-

neišteks. Organi- 
kreipiasi į visus

Graboriai

Lachavich ir Sūnus
LIETUVE GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kUbpfgfauvia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o uusrį 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooscvelt 2515 arba 2516 1

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS t

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

X J. BAGDONAS
Fanerai

Direktorius
Patarnauju žmonėms 
simpatiškai, draugiš
kai ir pigiai. Ne
laimėje mirties pašau
kite mane.

250« W. 63 St.,
T*l. Republic 3100 

CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Oidžiausia
GRABORIU ĮSTAIGA

BUDRIKIS ir vėl nustebino publikų su sdyi nupiginto
mis kainomis už aukštos rųšies palaidojimu Mos nieko 
nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kūno j musų 

,. (staigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, musų automobilius atvažiuos | jūsų 

namus ir atveš j musų (staigų, kur galėsite pamatyti di
džiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų pa- 

' ' tarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiūrint 
| tai; ar jus kų pirkaite, ar hc.

BUDRIKIS yra vienatinis lietuvių gmboiius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu Hetuvdtt pta- 

r tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios D8f 
germenų. Pašaukite EŪDĖIKI pirm negu kreipsi^ kur 
kitur.

I Knn m
JŪSŲ GRABORIUS

DU^h O/lut ■

I h j 4605-07 South Hermitage Avenue 
<i ' . Viri Tdefonal: YARDS 1741 ir 1741 ,

■...........

Dr. Suzana A. Slakis
Specialistė Motetą it Vaiką Ligą

4145 Archer Avė.
Vai. 10-12 ryto: po piet 4-8 tik utar

ninkais ir ketvergais. Seredomis ir 
nedėliomis pagal susitarimą. 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 
Rez. Tek Hydt Pirk 3395

JARUSH
PHYSICAL 
THERAPY 

t> MIDWIFB

6109 South
Albany Av.

Phone 
Hemlodt 9252

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

iki 12 dieną.
Telephonai dieną ir naktj Virginia

K. SUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: ubo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Haltted Stnet

TeL Boulevard 1310 ,
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyras ketvergi 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

2 iki 
10

0036

Rez, 6600 South Artesian Avemte 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Ttl. Canąl 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 
2221 West 22nd Street

Arti Leavitt St.
Telefonus Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6

------ ------- . .. . , ■■■*

DR.M.T. STRIKOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 OFISAS:.

4645 S. Ashland Avė.,
OtlRO vnlundoB nuo 2 iki 4 |r nuo 6 iki

8 vai. vak. Nedėhomla pagal nutarti 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Telu Prospett 1930

A A. SLAKIS
Advokatas

Miesto Ofisas 77 VV. Washington St.
Room 905 Te!, Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais t Utarn. ir Kėtv,—6 iki 9 rat
4145 Archer Avė. TeL LafayeUe 7337

Namų Te!. Hyde Park 3395

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Pakngvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo, 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro- 
dančiį mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 v. Nedaliomis pagal sutartį. 
Akinių kainos per pusę piginus, kaip 
buvo pirmiau.
Dsw|fely. atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 Smith Ashland Av^

PJbone Boulevard 7589

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westetn AbSnai 

Tėt Lafayettc 4146 

VALANDOS: 
nuo 9 iki 11 valandai 
.nuo 6 iki 9 valandai vakaro

ryto

DR. A* L. YUSKA 
2422 W. Marąuette Rd. 

Įtampas 67th ir A.rtesian Avė, 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų ir 

nedalioms pagal susitatimą
......   .I-'........ . ........... ... ........  ..... . ........

tavo akis išegzaminuoti

OPTOMETRIST
Praktikuoja viri 20 m. 
4649 S. Ashland Ape. 

; Tel. Boulevard 6487
—     ■— .......... ...................... . ■   

TeL Yards 1829

DR. G. SEĘNER
LIETOvIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pityrinift , 
Komplikuotuose

, .Atslti^i^

756 West 35th St
. kampas Halsted St. .

Valhidos buo 10—4, <000 6 iki 8
Nedėliomis nuo 10 iki .11

DK. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAŠ 

Valandai : nuo 9 tyro ikt 9 vžkaro.

CICERO. ILL.
X-Ray....Phone Cicero 1260

^emfock«151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

■................................ 1 -1— 1 ■

Phnn< Bnobtard 704Ž

Delitistas

arti 4?th Street

JOHN B, BORDEN 
(Jofin Bagdžfaua* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 IV. Adams St., Room 1642 
Telepbone Randolph 6727

VakaraU 2151 y. 22nd St. ndo 6-9 
Namie m? R^x

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 So. Ashland Avė.
Te!. Boūlevard 2800

Rez. 6515 Šb. RocHcmO ft, 
Tel RepnSUc 9723

j. F. VAiTCHES
. , . ADVOKATAS

4600 S. Wo6d St. — Ketverge 
• Tėti L&ayette 6393 

16Q N. USaUe St. — pagal e

CHAS. A. PĖPPER
LIETUVIS ADVOKATAS

10 N. CLARK ST, ; Room 1205 
tkl Cčntral 6166 

VAKARAIS? 3117 & Union Ava.
A&t Hoo^^th7se31 Laf. S490 

KMi! ttuartmų

Wii«am C ; w



Pirmadienis, rugp. 29, 1932

i Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dr. A. J. Karalių 
Palaidojus

k li
an

vėliau

Vienas senovės valdovų, 
rio gyvenimas buvo labai 
dringas, praeidamas pro kapi
nes pasakė: . “Invideo quia 
ųuiescunt” — Aš- pavydžiu 
jiems, nes jie ilsisi. Matomai, 
ir Dr. Karalius buvo tokios 
pat nuomonės. Kada gyvenimo 
sąlygos pasidarė nebepakenčia
mos, jis nutarė pasiilsėti...

Gailėtis gyvenimo gali tik 
gyvieji. Kada žmogus numirš
ta, tada jam niekas nebesvar
bu, — nei gėlės, nei pinigai, 
nei kiti dalykai. Visokie įvy
kiai jo daugiau nebekamuoja. 
Gali pasaulyj siausti karas, 
badas, bet numirusiam tai ne
daro skirtumo, — jis miega 
sau amžinu miegu ir jo net 
blogi sapnai nekamuoja.

Mirtis yra paprasčiausias 
įvykis, žmogus ateina j pasau
lį ne savo noru ir jį apleidžia 
ne savo noru. Toks gamtos dės
nis.. Išimties nėra. Šiandien vie
nas, rytoj kitas. Visų toks pat 
likimas. Anksčiau ar
mes visi turėsime pasišalinti 
už tos uždangos, iš kur niekas 
daugiau nebegrįžta...

Dr. Karaliaus mirtis sukėlė 
daug sujudimo, kadangi ji Įvy
ko nepaprastose sąlygose. Da
bar eina visokiausių kalbų, vi
sokiausių gandų. Bet jam tai 
nebesvarbu. Jis daugiau nebe- 
paiso, kas ir ką apie jį kalba.

Daugelis žmonių daro prie
kaištų dėl neišpildymo velionies 
paskutinio prašymo. Būtent, 
kad jo kūnas butų sudegintas 
krematorijoj. Dėliai to galiu 
pasakyti tik tiek: mes artimes
ni nabašninko draugai dėjome 
pastangų, kad jo tas prašy
mas butų išpildytas. Tačiau gi
minės griežtai tam pasipriešn 
no. Todėl teko skaitytis su gy
vųjų norais, nes juk numiru
siam nedaro absoliučiai jokio 
skirtumo, kur ir kaip jo kū
nas yra laidojamas.

Guli dabar Dr. Karalius Tau
tiškose Kapinėse, kur jis ne 
prie vieno kapo yra prakalbas 
sakęs. Sakė prakalbas ir prie 
jo kapo, bet jis jų daugiau ne
begirdėjo... Jeigu jis galėtų 
pasakyti, tai gal pasakytų 
tiek: “čia mes visi esame 
gus”. —K. A.

daktoriai galėtų pilvus ištempę y 
rėkti ir matuškai Rusijai tari 
nauti, o sau gerus laikus tu
rėti. O kai darbą dirbti, tai jie 
net rankas bijo prie jo pridėti.

šičia papasakosiu apie a/ i eną 
atsitiimą. Mes dirbame šapo j. 
Vienas toks tavorščiukas, kaip 
“Vilnies” redaktorius, prieina 
prie manęs ir pradeda šnekėti 
apie darbus: kad darbo negali 
ma gauti, o jei kur ir yra dar
bo, tai labai mažai moka. Aš 
jam vis patariu. Bet jis pa
matė, kad aš jam -patariu, tai 
ėmė mane kalbinti, kad reikią 
prisirašyti prie darbininkų par 
tijos, reiškia, komunistų parti 
jos. Nes kaip darbininkai dir
bame iš vieno,1 tai ir eikime iš 
vieno. t

Aš neseniai iš Lietuvos at
važiavęs. žinoma, aš perdaug 
neatsisakiau, nes nežinau tų da
lykų. Bet turiu pasakyti, kad 
tuo tarpu man pasitaikė su šiuo 
tavorščiu dirbti, tai tuoj pama 
čiau, kad turi ilgą liežuvį, gali 
loti margio vietoj, dirbti tin i 
gi; darbo, matyti, bijo, anot tų 
davatkų, kaip velnias kryžiaus., 
Ale pašnekėti: rodosi, kad jis 
didžiausias darbininkas.

Reikia pasakyti, kad tas pats 
yra su tuo kalbėtoju, kuris 
skereč'ojasi “Vilnies“ piknike, 
šis kalbėtojas dar prisiminė 
apie Rusiją—kaip ten gerai, kad 
nėra geriau. O mano nuomo
nė yra tokia: jeigu ten Rusi
joj taip gerai, tai kodėl Ame
rikoj esate—važiuokite į matuš- 
ką Rusiją. Nes patys nebuvę 
plepate <tai, ką iš kitų girdėjo
te. Todėl aš patarčiau pirmiau 
patiems nuvažiuoti jos duonos 
paragauti ,o tuomet jau gale 
site čia apie Rusiją šnekėti. Aš, 
kaip matęs tokį Rusijos komu
nizmą, tai sakau, kad tamstos 
nė kojos dar nebuvote į Rusijos 
žemę įkėlę.

Ir kai 1919 metais Rusijoj 
komunistai buvo paėmę rytų 
Lietuvą, tai ne vienas vaikas ir 
ne vienas senas sengalvėlis pa
liejo ašaras nuo komunistų ran
kų. Ir jeigu “Naujienos“ duos 
vietos, tai kitą kartą papasako
siu daugiau apie komunistų šei
mininkavimą Lietuvoj. O po
nams “Vilnies” redaktoriams 
patariu nuvažiuoti į Rusiją Sa
vo karščiui atšaldyti. Tuomet 
gal ir žmonėms bus ko klausy
tis.—Buvęs piknike.

Bumside
ką 
tik 
ly-

Kai kas is “Vilnies” 
pikniko

Teko būti “Vilnies” piknike. 
Kas labiausia įkyrėjo, tai tos 
visokios kalbos. Kalbėti apie 
kokius ten organizavimus, da
ryti išmetinėjtonus, rodosi, iš
važiavime ne vieta. Tam tiks
lui Chicagoje svetainių ne što
ko.

O kita—tai gerklės labai pri
dulka, ir ypač tam “Vilnies” re
daktoriui, kuris visą laiką rėkė, 
kad, man rodosi, jam išteks tų 
dulkių iki kitų metų.

Tas “Vilnies”' redaktorius 
pagavo progą, tai prišnekėjo 
visokių nesąmonių.

žinoma, aš kalbėti neužginu 
nė vienam. Liežuvį (turėdamas 
žmogus gali kalbėti. Bet gali
ma tikėtis sutvarkytos kalbos.

Dėliai tokio karščiavimosi ne
galima suprasti nė šnekos. Tik 
tiek išgirdau, kad pinigų reikia. 
Ir kad pradės šaukti: rinkite 
pinigus! O> kam tie pinigai 
rinkti, kokiam tikslui? Aš 
klausiau ir taukiau, ' kada pa
sakys kokiam tikslui rinkti. 
Praėjo •’ kokia} minutė, ir 
vėl: gelbėkite mus! Aš net pa
žiurėjau, kas ten per triubėlis. 
O kalbėtojai ; yis/ ^ukįa; gel
bėkit, pinigus dfiokit!

pasiuntė į 
Ligonis ir

Praėjo kokia i

A 

įninku, kad ponai “Vilnies” re

Subatoj, 20 d. rugp., tapo pa
laidotas lenkų kapuose, Ham- 
monde, sulenkėjęs, lietuvis Jo
nas Fornalski, o panedėlyj, 22 
d. rug, tapo palaidats šv. Ka
zimiero kapinėse Kazys žasaitis, 
20 metų, už kurį buvo atlaiky
tas gedulingos pamaldos visų 
šventų bažnyčioje, Roselande.

Viršminėti žmonės mirė se- 
redoje 17 d. rugpiučio. For- 
malski mirė namuose, kur gy
veno, 9308 E. 93 Str., o žasai- 
tis—9308 Woodlawn aVe.

Parėjęs namo apie 2 v. iš ry
to seredoj žasaitis nuėjo gulti. 
Tik apie 6 v. ryto šeimyna at
rado jį sergantį. Tuojaus . ta
po pašauktas daktaras, kuris 
apžiūrėjęs ligonį 
County Hospital.
mirė tą pačią dieną apie $ v. 
po pietų. Kazys, žasaitis buvo 
vyriausias iš keturių sūnų, ku
ris jaa tankiai dirbdąyo, \ jeigu 
gaudavo darbo, ir tėvams pa
gelbėdavo. Kaip velioąiof tėve4 
lis pasakojo, paskutn^. Vikarą 
prieš mirtį Kazys buvęs malo
nus, o ypatingai motinai. Tą 
vakarą savo motinai skaitęs 
anglišką laikraštį ir aiškinęs jai 
lietuviškai turinį, straipsnių iš 
laikraščių.

Žmonės pasakoja^ kad Žasai
tis ir Formalski mirė nuo už
nuodyto vyno, kurio gėrę pas 
Formalskį. Vieni; pasakoja„ kad 
vynas buvęs atrastas išmatose- 
dumpoj, o kiti kalba, buk vy
nas patekęs pas Formalskį iš 
kieno ten besmanto. ir buvęs 
užnuodytas lajum, ir gerėjai už« 
mokėję gyvastimi. ;

Tame gėrime; daly vavo dar ki
ti du asmenys^ Vienas jų .-tai

B®:
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Wesseling, Vokietija. — Naujos rųšies kelias, kuris padarytas taip, kad neperkerta gatvių. 
Tai padaryta vyriausiai dėl nelaimių išvengimo.

vyrai, kaip moters; gali jam 
priklausyti ir jaunuomenė. Tai 
yra didžiausia ir tvirčiausia 
lietuvių organizacija Amerikoj. 
Stokite į jų patys, prirašykite 
prie jos savo vaikus.

—SLA. 178 kp. parapijonas.

prie įėjimo į municlpalį tro
besį. Grumpdaim revolve
riais jie įsivarė jį į trobesį, 
užsivarė į antrą aukštą ir Čia 
koridoriuje apvalė jo kišenius 
ir nurėdė pirštus.

CHICAGOS ŽINIOS
Reikalauja viadukto
Praėjusį penktadienį Illi

nois Central gelžkelio trauki
nys užmušė vienų mergaitę ir 
sunkiai sužeidė kitų prie 47 
gatvės. Apielinkės gyvento
jai Iškėlė vėl smarkų reikala
vimų, kad ties tų vieta butų 
pravestas viaduktas. Tam tik
slui pinigai buvo paskirti jau 
kuris laikas atgal, bet jie ta
po suvartoti miesto darbinin
kų nemokėtoms algoms sumo
kėti.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintakses, aritmetikos, knyg- 
vedysfes, stenografijos, ir kitų mokslo 
šakų. Musų mokyklos nauja sistema 
stebėtinai greitai užbaigiama pradini 
mokslą i devynis mėnesius; aagštesnj 
mokslą i vienas metas. Amerikos Lie
tuvių Mokykloje jaa tūkstančiai lietu
vių įgijo mokslas. Ateikite įsirašyti 
šiandien ir jums padėsime įsigyti abel- 
ną mokslą. Savo būvį žymiai pagerin
site, kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytojas 
3106 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Holdapas miesto salėj

Mrs. Kulis—lenkė; ji randasi 
Burnside Hospitai. Antrasis — 
sulenkėjęs lietuvis, Jonas Kond- 
ratovič, 23 metų, jau išėjo iš 
ligoninės. Bet daktaras sako, 
kad ir jiems gręsia mirties pa
vojus.

Dar dvi ypatos—moteris ir 
jaunas vaikas—išgėrė po stik
liukų ir pasijuto negerai. Jie 
tuomet gėrę kokių ten gyduolių 
ir pasveikę.

Likusis kenas su vynu paim
tas daktaro tyrinėjimui.

—Koresp.

Marųuette Park
šeštadienio vakarą, apie 11:15 

valandą, prie 71 gatvės iš West- 
ern avė, pasigirdo ugnėgesių 
sirenos balsas.

Apielinkės gyventojai ėmė 
bėgti iš namų. Kaip matai 
privažiavo automobilių.

Į keletą minučių minios žmo
nių užplūdo Campbell gatvės 
bloką tarp 71 ir 72, gatvių.

'Vidury bloko (tarp 71 ir 72 
gatvių), rytų pusėj 'degė t?o- 
besis, stovįs kieme, Įdek aįo-

as milk 
i tself!

VelviHMa
" ■ J”' f - 1' ' 5 ■ .

skanų naujų Sūrį galima 
tarpiuti, raikyti, tepti!

Kaip jo pilnas, riebus 
surįo skonis pritinka prie 
kitų valgių! Mėsos, žii* 
vieš, kiaušinių, daržovių. 
Ir: jis sveikas -r lengvai 
virškinasi, — tyras kaip 
tyras pats pfenas!

Pabandykit jį šiandie 
—dėl kepimo ir sandvi
čių. Jūsų groseminkas 
turi jį pusės svaro pake* 
liuose.

Garsinkites“N“iwse

kiau nuo šalygatvio. Liepsnos kunigas 
jau buvo prasimušusios per sto
gą ir skaisčiai švietė visai apie- 
linkej.

Atvykę ugnėgesiai betgi ug- 
greitai sulaikė.—Vietinis.n|

Mt Greenwood

Už atvažiavimų rei- 
kėsių mokėti į dieną $17. Kad 
sudėti tuos $17, tai i bažnyčią 
turėsią susirinkti 170 žmonių: 
tie žmonės mokėdami kiek
vienas iio dešimtuką sudarys 
$17.

Kai buvo rugpiučio 23 d. su
sirinkimas, tai lietuviai neišsi
rinko komiteto. Tik išrinko ke
letą moteriškių, kad jos surink
tų parašus, kiek esama 
Green voode lietuvių.

Du banditai padarė holdapų 
miesto salės trobesy. Jie at
ėmė $285 pinigais ir brang- 
menomis iš Peter B. Maurino, 
municipalio teismo beilifo 
ofiso kasieriaus. Dar iško- 
liojo, kad jis neturėjo dau
giau pinigų.

Banditai pasitiko Mauriną

Petras- Wolteraitis
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 

Nori būti jutų mechaniku 
Mes taisome taip pigiai, kad dar nie
kad nebuvo. Nauji breikiai $9.00, 
adjustinimas. $1.00, Clutcb $7.00, 
Valves graininame $5.00. Kada tik 
norėsite pataisysime teisingai, gerai it 
pigiau Mes dirbome kompanijai už 
pirmos klesos mechaniką. Darbą ga
rantuojame. Taisome ir jūsų na
muose. Pašaukite mus —

Lafayette 1329 
4357 So. Washtenaw Avė., 

kampas 44 ir Wasbtenaw

PRANEŠIMAI

Mt. Grecnwoodiečiai po Dar
bo Dienos (Labor Day) susi
lauks savo parapijai lietuviško 
kunigo.

Rugpiučio 23 d. buvo lietuvių 
susirinkimas. Susirinkimą ati
darė kunigas ir paaiškino, kad 
kiekveiną sekmadienį atvažiuo
siąs į Mt. Greenwoodą lietuvis Amerikoj gali priklausyti . taip

Mt.

kad
178

čia dar noriu priminti, 
musų kolonijoj yra SLA. 
kuopa. Susivienijimui Lietuvių

MADOS MADOS MADOS

2946

3188

2962

3186 2946> 2962
... P i .■ MU ii ■ h i ..........——

•

. 3186 — Mažutei mergaitei suknele. Tinka iš bile kokios materijos. 
Viršų galima pasiūti iš Šviesesnės materijos. Sukirptos mieros 8. 10, 12 ir 14 
.metų amžiaus mergaitėm.

2962 — Naujoviška išėjimui, suknelė. Gražiai atrodys iš1 margos šilkines 
mieros 12, ,14. 18, 20, taipgi 36 ir 38 colių per krutinę.

2946 — Paskutines mados suknelė su dideliu kalnierium. Sukirptos 
materijos arba iš batisto. Sukirptos' mieros 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę. "

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą btan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kalną 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
Sp.Batated r-Sfcr Chicago* UL -

NAUJIENOS Pattren Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI

Čia {dedu 15 centų ir pralau at< 

siųsti man pavyzdi 

Mieros per kratini

(M|esta» ir <abt.)
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Brangus Tautieti, kuris turi pirkęs 
pirmus morgičius iš Universal State 
Banko, 3252 Halsted St. ant Frank 
ir Helcn Szymkievvicz namo, kuris ran
dasi ant 6557 So. Talman Avė. Pra
šau jūs atsišaukti laišku arba ypatiškai, 
tik vakarais po septynių adresu: R. 
Eiduk, 1944 Canalport Avė.

LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS 
2435 So. Leavitt St., 

Chicago, III.
Rendon kambariai, švarus, malonus, 
Patogu privažiuoti iš visų dalių 

mieste. Prieinama kaina. 
WALTER NEFFAS, Sav.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na

muose arba stadijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stad.)
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Engkwood 5840

Financial
Finansai-Paskolos

Victor Bagdonas
Perkraustom rakandus pigiai j visas mie

sto dalis, farmas ir kitus miestus. 
Darbą garantuojam.

3139 So. Halsted St.
Td. Calamet 3398

AR JUS TURITE KEBLUMŲ SU 
REFINANSAVIMU JŪSŲ 

NUOSAVYBĖS?
Pirmi ir antri morgičiai atnaujina

mi, prailginami ar refinansuojami. Mie
sto ar ūkių nuosavybės.

CITY REALTY CO., 
Incorporated

948 W. 63rd St. tel. Wentworth 0249

^ALWAYS 
Kitehen-Fresh!

KRAFT
Mayormaise

Labai Švelnus ...
nūs mlBinys parlnktinio alie
jaus, Švelnaus uksuso, rinkti
nių kaiušinlų, retų prieskoniu. 
Sumaišytas mažoml- Įtrinto
mis dėl geresnio skoniu.

Pristatomas ŠVIEŽIAS Rroser- 
nlnkains kas kelios dienos.

Pabandykit j|!

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

Business Service 
______Biznio Patarnavimas 

NAMŲ SAVININKAMS 
Musų biuras suteikia patarimas na* 

otų' savininkams, reikale nesusipratimų 
su rendaoninkais. Maža narystės mokes
tis. Expertų patarimai visais reikalais 
dykai. Atdara , nedėliom 9 iki pietų. 
LANDLORDS BURBAU of CHICAGO 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951 ir 2952.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? 
Pašaukite mus — mes atliekame eks
pertų darbą. Mes taipgi dirbame ble- 
korių darbą — stogų rynas,. nuobėgas. 
darbas garanutotas. Apskaičiavimas 
dykai.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3218 So. Halsted St. 

Tel. Victory 4965

UŽMOKĖKIT BALANSĄ ant Phil- 
co Consolc $7.50, Auto Radio $29.95. 
Pilnai įrengtas. Finance Co., 2332 
Madison St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosemė ir bučernė. 
apgyventa, visokių tautų. Savininkas 
eina į savo namą. 3001 Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
išdirbtas biznis. Nėra kompetidjos. 
Nauji fixturiai ir stakas. Pigiai grei
tam pardavimui.

5405 S. Maplewood Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-ŽemePardavimui
Telephone Hemlock 2323 

JOSEPH VILIMAS CO. 
STATYBOS KONTRAKTORIAI 

Statom įvairias namas, senas pertaisom 
už prieinamą kainą. Darbą garantuojam. 

6504 So, Washtenaw Avė. 
CHICAGO. ILL.

Apgarsinimai
NAUJIENOSE
VISADOS 
APSIMOKA 
PAMĖGINKITE

DABAR KAINOS YRA ŽEMESNES 
“i
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