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Teismas Panaikino Illinois Prekių Taksus
III. Prekių Taksai Pripa 

žinti Nekonstituciniais
Gal politikieriai bandys pravesti naujus 
taksus. Sankrovos pelnė šimtus tukst. dol.

SPRINGFIELD, III., geg. 10. 
—Illinois -augščiausias teismas 
šiandie išnešė vienbalsį nuo
sprendį, pripažindamas Illinois 
prekių taksute nekonstituciniais 
ir juos panaikindamas.

Prekių taksai buvo pravesti 
legislaturos ir visos perkamos 
Illinois valstijoje prekės buvo 
apdėtos 3 niuoš. taksais, kuriuos 
iš pirkėjų turėjo iškolektuoti 
sankrovos, arba pačios tuos tak
site sumokėti. Išimtis buvo pa
daryta tik gasolinui ir ūkio 
produktams, kurie yra perkami 
tiesiai iš ūkininko. O ūkio 
produktus buvo reikalinga pa- 
liuositoti nuo taksų, kad prikal
binti pietinio Illinois legislatu
ros atstovus balsuoti už šiuos 
taksus. Valstija tikėjosi kas 
mėnesį surinkti taksais iki $5,- 
000,000, arba apię< $60,000,000 
J metus. Tie pinigai turėjo ei
ti buk bedarbių šelpimui, o jei 
jų nebūtų,—tai mokykloms.

Nors prieš pat taksų įvedi
mą žemesnis teismas ir nu
sprendė, kad taksai yra nekon- 
stituciniai ir todėl negalima jų 
kolektuoti ir išdavė injuttioną, 
bet valstija 
taksai butų 
augščiausias 
nuosprendį.
sankrovos su? tuo mielai sutiko 
ir su pirma diena pradėjo tak
sus kolektuoti, žadėdamos juos 
grąžinti, jei bus pristatytos pir
kimo kvitos.

Augščiausias teismas pripa
žino prekių taksus nekonstitu
ciniais remiantis tuo, kad tai 
yra klasiniai įstatymai ir pa- 
1 i [fasuoja nuo taksų gasoliną ir 
ūkio produktus.

Ką dabar darys sankrovos, 
kurios milionus surinko tais 
taksais? Kas turi kvitas, tiems 
taksai, bent jų dalis, bus su
grąžinta. Mažosios sankrovos 
jokių kvitų nedavė, bet jos 
nedaug taksų ir surinko. Bet di
džiosios sankrovos sutrinko tak
sais šimtus tūkstančių, kurie 
joms ir pasiliks, nes nedidelė 
dalis sumokėtus taksus 
Joms taksai tikrai ant 
išėjo.

Gubernatorius nieko
dėl taksų panaikinimo,— apie 
tai jis pasakysiąs vėliau*, kai 
perskaitysiąs ištisą teismo nuo
sprendį. Bet kiti politikieriai 
jau kalba apie naujus taksus. 
Generalinis prokuroras Kemer 
sako, kad galbūt bus galima iš- 
naujo pravesti tuos pačius pre
kių taksus, bihuje pataisius tas

klaidas, dėl kurių teismas tak
sus pripažino nekonstituciniais.

Kokius nors nairjus taksus 
bus bandoma pravesti dar šia
me valstijos legislaturos posė
dyje. O kad tai bus bandoma 
padaryti, apie tai nėra mažiau
sios abejonės, nes valstijos iž
das yra tuščias ir politikieriai 
yra išalkę naujų taksų, nes ir 
jiems tai yra naudinga, kadangi 
kiekvieni nauji taksai suteikia 
daugeliui ir naujų džiabų.

I0WA PIENININKAI ATSISA 
KO DĖTIS PRIE FARME- 

RIŲ STREIKO

SIOUX CITY, la., geg. 10.— 
Sioux City pieno farmerių aso
ciacija atsisakė prisidėti prie 
skelbiamo visuotino farmerių 
streiko ir išleido atsišaukimą, 
kviečiantį farmerius remti pre
zidentą Roosevetlą.

vistiek spirėsi, kad 
kolektuojami iki 
teismas išneš savo 
Ypač didžiosios

Pakele farmeriams 
kainą už Chicagon 
pristatomą pieną

Švedijos parlamen 
tas trukdo be
darbių šelpimą

Bet kartu bijosi socialdemokra
tų valdžios pasitraukimo. Jei 
nebus susitaikinta valdžia pa
sitrauks ateinančią savaitę.

Lietuvos Naujienos
Pagimdė keturius 

dikius
ku-

var- 
ketu- 

keturios

PANDĖLYS.—Pandėlio 
goninko žmona pagimdė 
ris kūdikius. Visos 
mergaitės gyvos ir sveikos. Gy
ventojai būriais lanko gimdy
vę, nes toks atsitikimas labai 
retas.

Didel is spaustuvių 
darbininkų strei

kas Kaune

*
f/-.*.; r I i i
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lowa farmeriai verčia bučiuoti Amerikos vėliavą vieną morgi
čių kompanijos advokatą, kuris bandė foreklozuoti už skolas 

farmą.

Infliacijos bilius pa
siųstas prezidentui 

pasirašyti
Kongresas galutinai priėmė tri

lypį farmų gelbėjimo, farmų 
morgičių ir infliacijos bilių

58 žmonės žuvo vie 
suloj dvejose pieti

nėse valstijose
Smarki viesulą perėjo visu 

Kentucky ir Tennessee vals
tijų pasieniu. Nuostoliai labai 
dideli.

Bet veikiausia bus pakelta pie
no kaina ir miestiečiams, po 
1c už kvortą

atgaus, 
naudos

nesiako

CHICAGO.— Derybose tarp 
pieną Chicagai pristatančių far
merių ir Chicagos pieninių, ar- 
bitracijos komitetas nutarė pa
kelti farmeriams kainą už pie
ną ir jie už 100 svarų pieno 
nuo gegulės 15 d. gaus $1.75, 
vieton $1.45, kuriuos gaudavo 
ikišiol.

Pakėlus pieno kainą farme
riams, Chicagos pieninės tuo- 
jaus pradėjo galvoti kaip pa
kelti pieno kainą suvartoto 
jams, kad padengti pakėlimą 
farmeriams ir dar ant to pakė
limo gerai pelnyti.

Kadangi naujasis farmų bi
lius teikia valdžiai plačių galių 
kontroliuoti ūkio produktų kai
nas, tai pieninių atstovai išva
žiavo į Washingtoną prsitarti su 
valdžia ^pie pakėlimą pieno kai
nos vartotojams po lc an; 
kvortos.

Pieninės 
poti algas 
jams, kad
nūs, bet bijosi, nes prezidentas 
yra pasisakęs prieš kokį nors 
algų kapojimą.

WASHINGTON, geg. 10. — 
Senatas ir atstovų butas šian
die priėmė ir pasiuntė preziden
tui Rooseveltui pasirašyti abie
jų butų konferencijos išlygintą 
pinigų infliacijos ir farmų gel
bėjimo bilių.

Bilius yra labai platus ir su
sideda iš trijų dalių. Farmų 
gelbėjimo bilius įveda valdžios 
kontrolę u’kio produkcijai, dis
tribucijai ir kainoms. Bilius 
leidžia mažinti kaikurių ūkio 
produktų gamybą, jei tų pro
duktų pasireiškia perviršis ir 
didinti produkciją ten, kur pa
sireiškia trukumas. Taipgi val
džia galės kontroliuoti kainas 
ir stvertis tokių priemonių, ko
kių matys reikalinga, kad kai
nas pakelti.

Prie to biliaus yra pridėta 
pataisa ir apie farmų morgičių 
refinansavimą. Sulig tos pa
baisos, valdžia išleis už $2,000,- 
000,000 bonų ir surinktais 
nigais, per žemės bankus, 
naujins farmų morgičius.

Antra svarbi pataisa yra
ningų infliacijos. Ji leidžia 
prezidentui mažinti auksinę do
lerio vertę, taipgi išleisti už 
$3,000,000,000 naujų pinigų, jei 
tas bus reikalinga praplėtimui 
kredito.

pi' 
at-

pi-

LIVINGSTON, Tenn., geg. 10. 
—Pereitą naktį visu Kentucky 
ir Tennessee valstijų pasieniu 
perėjo smarki*-pavasarinė viesu
lą, sugriovusi kelis mažute mies
telius. Jau yra žinoma, kad 
mažiausia žuvo 58 žmonės. Te- 
čiaus su daugeliu apielinkių 
yra nutrauktas suteisiekimas ir 
jokių žinių iš ten negaunama, 
tad manoma, kad skaičius žu
vusių, kada bus surinktos visos 
žinios, bus daug didesnis. Kiek 
žmonių sužeista, nėra žinių.

Viesulą, perėjo plačiu* ruožu 
ir viską savo kely išnaikino. 
Neišbrendami keliai, išvartyti 
medžiai ir nutraukytos vielos 
labai trukdo gelbėtojų darbą. 
Daugiausia nukentėjo ūkiai ir 
kaimai.

Paskiausiomis žiniomis, Ken
tucky valst, žuvo 24 žmonės, o 
Tennessee—34.

Per pastarąsias kelias savai
tes pietinėse valstijose nuo vie
sulų žuvo jau apie 250 žmo
nių.

. STACKHOLM, Švedijoj, geg. 
10.— Švedijos .socialdemokratų 
valdžia pasiūlė parlamentui sa
vo programą bedarbių šelpimui 
— įvedimą visuotinos nedarbo 
apdraudos ir paskirimą 160,- 
000,000 kronų viešiesiems dar
bams. Opozicijos partijos dė
lei tokio plataus programo pa
kėlė triukšmą ir atsisako val
džios pasiūlymą priimti.

Kadangi valdžia neturi di
džiumos parlamente ir negali 
savo sumanymų pravesti be 
susitarimo su* opozicija, tai 
opozicijai nenusileidžiant, val
džia paprastai butų nuversta. 
Bet prie dabartinių aplinkybių, 
kada šalyje yra virš 200,000 
bedarbių, tai opozicija bijosi 
nuversti socialdemokratų val
džią, kadangi ji viena tik ir 
gali išlaikyti šalyje tvarką.

Todėl išrodo, kad opozicija 
sutiks daryti, kompromisą ir 
nors biskj apkarpytą socialde
mokratų' programą priimti.

Jeigu nebus prieita prie su
sitarimo, tai socialdemokratai 
grūmoja pasitraukti iš valdžios 
ir tą padarys galbūt ateinančią 
savaitę.

Dar viena mergaitė 
iššoko per langą 

ir nusižudė
23CHICAGO.— Vakar per 

augšto langą iš dentisto Dr. 
Maurice Besteli ofiso, 180 N. 
Michigan Avė., iššoko ir už
simušė pas jį dirbutsi Rebecca 
Roche, 23 m., duktė Dr. Roche 
iš Calunlet, Mich. Prieš porą 
dienų ji neteko darbo.

Policija sulaikė Dr. Besteli po 
to, kai jis prisipažino, kad 
turėjo meiliškų santikių su 
vo darbininke* ir turėjo ją 
šalinti iš darbo kai apie tai
žinojo jo moteris. Nusižudžiu
si mergaitė buvo baigusi North- 
western universitetą, bet 
gaudama mokytojos darbo 
ėjo dirbti pas dentistą.

jis 
sa- 
pa- 
su-

ne-
nu-

Paraguay paskelbė 
karą Bolivijai, Pie

tų Amerikoje
Neoficialis smarkus karas tarp 

tų dviejų šalių eina jau arti 
metų laiko

kartu norėtų nuka- 
ir pieno išvežioto- 
padidinti savo pel-

Šerai vėl kilaGRB6b

Chicagai ir anlelinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana* 
iauja:

Veikiausia lietus; tiek pat 
šalta.

Saulė teka 5:85, leidžiasi 7:- 
58.

CHICAGO.—Įvairių korpora 
cijų Šerai, kurie pastaromis die 
nomis buvo pradėję lig ir pul
ti, vakar vėl pradėjo kilti su
laukus žinių, kad biznis beveik 
visur pamaži gerėja. Ypač jau 
Čia gerėjimą stambiosios 
dustrijos ir todėl jų Šerai 
blausia ir kila.

in- 
la*

Svarbus farmerių pralaimėjimas
Senatas bu*vo priėmęs vakari

nių valstijų farmerių pasiūlytą 
pataisą, kuri garantuoja farme
riams tokias ūkio produktams 
kainas, kurios ne tik padengtų 
produkcijos kaštus, bet ir pa- 
litkų farmeriui teisingą pelną.

Tą pataisą atstovų butas buvo 
atmetęs.

šiandie galutiname balsavi
me, nežiūrint farmerių pastan
gų, ta pataisa kongrese nepra
ėjo. , ...

VIENNA, geg. 10. — 28 stu 
dentai liko sužeisti nazių muš 
tynėse su Žydais

Audinyčios dirbs 40 
valandų savaitėje

Japonai šiaurinėj 
Chinijoj paėmė visą 

Lwan upę
Gauto-

NEW YORK, geg. 10. —Bo- 
velnos audinyčių institutas nu
tarė ir apie tai pranešė prezi
dentui Rooseveltui, kad trečda
lis šalies bovelnos audinyčių, 
kurios priklauso tam institutui, 
šiais sunkiais laikais dirbs tik 
40 valandų savaitėje.

TOKIO, geg. 10.
mis iš šiaurinės Chinijos žinio
mis, japonai po smarkių mūšių 
per pastarąsias kelias dienas, 
pasiekė Lwan upę, toli j pietus 
nuo Didžiosios Chinijos Sienos 
ir visą šią upę, kuri prasideda 
Jehol provincijoj ir jteka į jurą 
šiaurinėj Chinijoj, dabar laiko 
savo kontrolėje.

NEW YORK, geg. 10.— Ed- 
ward A. Ridley, senas “miste
riškas žmogus” ir turtingas 
realestatininkas ir jo sekreto-' 
rius Lee Weinąteii) rasti nu
žudyti jo ofise, kuris buvo tam
siame rūsyje, 30 pėdų gilumo
je žemėje. Tame pačiame ofi
se du? metai atgal irgi buvo 
nužudytas jo i kitas sekretorius.

■

■

KAUNAS.—Balandžio 19 d. 
vai. 45 min. sustreikavo di

džiausių Lietuvos spaustuvių 
“Varpo” ir “Spindulio” visi dar
bininkai. Streikas kilo todėl, 
kad panorėta sumažinti atlygi
nimus. Darbininkai reikalauja 
palikti arba senas sąlygas arba 
priimti Spaudos Darbininkų Są
jungos išdirbtus atlyginimo ta
rifus bei pasirašyti kolektyvines 
sutartis. Streikavo apie 300 
darbininkų.

Tą dieną “Liet. Aidas” visai 
neišėjo, 
vėluotai 
laikinai 
tarimai.

9

“L. žinios” išėjo pa- 
4 puslapių. Streikas 
nutrauktas. Eina pasi-

ASUNCION, Paraguay, geg. 
10.— Paraguay šiandie forma
liai paskelbė karą Bolivijai. Vi
soj Paraguay valstybėj tapo 
paskelbtas apgulos stovis.

Tai yra pirmas paskelbimas 
kart) nuV> 1918 m., nes nors dau
gelis šalių ir dabar kariauja, 
bet jos karo neskelbia. Karą 
paskelbė Paraguay prezidentas 
pasiremdamas kongreso jam su
teiktomis galiomis.

Neformalis karas, kaip kad 
eina tarp Chinijos ir Japonijos, 
Peru ir Colombia, eina tarp 
Paraguay ir Bolivijos jau be
veik metus laiko, nuo pereitų 
metų birželio 19 d. Karas eina 
už Gran Chaco nederlingą ir 
mažai apgyventą teritoriją pa
lei Paraguay upę. Ginčas už 
tą teritoriją eina jau* apie 50 
metų. Bolivija, kuri yra at
kirsta nuo juros, norėtų priei
ti nors prie didesnės Paraguay 
upės, kur gali plaukioti laivai. 
Paraguay irgi nori daugiau že
mių, praradęs daug žemių ka
re su Argentina, Brazilija ir 
UrUguay.

Tautų sąjunga dėjo visas pa^ 
stangas abi šalis sutaikinti, bet 
nepasisekė. Bet nors kariavo, 
visgi bijojosi per metus laiko 
skelbti viena kitai formalį ka
rą. Kiek tame neoficialiame 
kare žuvo, tikrų žinių nėra; 
apskaitoma betgi, kad jau žuvo 
apie 7,000 kareivių iš abiejų 
pusių,, neskaitant sužeistųjų.

Abejose pusės kariauja ne
mažai ir lietuvių ,kuriuos į ka
riuomenę nuvedė skurdas, ku
riame jie atsidūrė Pietų Ame
rikoje. , Paraguay savanorius 
kareivius verbavo net ir Argen
tinoj, kur įstojo ir keli lietu
viai. Yra žinių, kad daigelis 
lietuvių, delei nepakenčiamų są
lygų kariuomenėj, bandė pabėg
ti. Keliems tai pasisekė, bet 
daugelis tapo sušaudyti kaipo 
dezertyrai.

Automobilių kata 
strofa Rokiškyje; 
vienas užmuštas

ROKIŠKIS.—šiomis dienomis 
Rokišy įvyko šiurpi katastrofa. 
Mokesčių inspektoriaus auto
mobilis susidūrė su teismo ans- 
tolio limuzinu. Anstolis užmuš
tas vietoj, mokesčių inspekto
rius sunkiai sužeistas. Kartu' 
su jais važiavę sužeisti lengvai. 
Automobiliai visai sudužo.

Panevėžy gamina vyną 
ir kavą

PANEVĖŽYS.—Panevėžy yra 
trys stambesnės sodo vaisių ii 
daržovių perdirbimo įmones. 
Pernai vaisvynių dirbtuvė J. 
Zanevičiaus pagamino 10,000 
litrų vyno ir Palionaičių apie 
3,000 litrų. Cikorijos ir kavos 
fabrikas J. Aize’nbudo pagamino 
4,000 kg. kavos. Be to yra net 
kelies saldainių dirbtuvės.
Pieninių veikla Panevėžio apsk.

Panevėžio apskrity praeitais 
metais veikė 26 pieninės, kurios 
gamina daugiausia II-os rūšies 
sviestą. I-os rųšies pagamino 
viso 4,500 eksportuotinių sta
tinių, II-os 8,200 stat. ir III-os 
390 stat. Reikia pastebėti, kad 
pieninės dėl pelno nugriebimo 
punktų labai daug ginčijasi. 
Taip pavyzdžiui, Raguvos ir 
Raguvėlės pieninės ginčijasi dcl 
pieno nugriebimo punkto Ma- 
rijamborės, Ramygalos ir Pagi 
rių dėl Pakščių, Šeduvos ir Rad
viliškio pien. dėl Vėlžio punkto. 
Šeduvos ir Radviliškio pieninės 
dėl Užuoežerio punkto, Pumpė 
nų ir Pušaloto dėl TalaČkonių, 
Pelyšių' pieninės su visomis kai-

■ myninėmis pieninėmis. 
— 1—irnmrr  -----------  -----  '

KELIAUJANTIEMS LIETUVON
Parūpiname visus reikalingus dokumentus, duodame 
patarimus ir pilnai išrengiame j kelionę, be jokio rū
pesčio. Atsineškite tik savo dokumentus, o mes viską 
prirengsime. Turime gražius spalvuotus visų laivų pla
nus, iš kurių 
vus. Duosime 
su pihigais.

Užeikite

ANN ARBOR, Mich., geg. 8. 
—Detroito Ugniagesys Gieorge 
D. Reed prisipažino, kad jis 
pereitą trečiadienį po barnio 
nužudė savo žmoną. Už 12 va
lančių po prisipažinimo, teisėjas 
Sample nuteisė j; visam am
žiui kalėjiman, visą laiką sė
dėti atskiroj kameroj. ■■

IN

galėsite pasirinkti sau patogiausius lai- 
teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

• J'
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arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

f
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Lietuvos Naujienos
Šiauliečiai šiemet tu
rės dirbtines mau

dykles
Cerkvės nukėlimas. — Miesto 

planas. — Šiemet numatoma 
nemaža statyba. — Pernaj 
statybai išleista yrti 3 mik

Siauto — Šimto miestu 
inž. V. Bitė informuoja apie 
statybą:

— Reikia pasakyti, kad Šiau
liuose šiemet statyboj krizės 
nejaučiama. Nors dar tik me
tų pradžia, bet jau išduota ke
liolika planų. Praeitų metų 
statyba būva rekordine, dau
giausia statėsi centras. 1928 ir

VVest Frankfort Biz
nio ir Profesijos

Rodyklė
Telefonas 13

B. H. WEBB, M. D,
VIDURINĖ MEDICINA

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Buildiąg.

WEST FRANKFORT, ILL. 

ašTalbert, m. d. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT. ILL.

PALMER INSURANCE 
AGENCY

Pirmiaus buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

I 10 S. Emma St., 
Telefonas 363 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO. 
Užlaiko puikiausi pieną. Smetoną ir 

sviestą

408 W. Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims ir 

Merginoms 
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 161
UNION FUNERAL 

SERVICE 
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 313

Scott’s Paint Store
Maliava. Varnišius. Enamelis, Popiera, 

Ornamcntaliskas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street
WEST FRANKFORT. ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 Eajst Main St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

E. V. SIMPSON
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORJUS

• Priešais City Hali
WEST FRANKFORT, JJ4<.

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co, 
WHOLESALE ĄND RE.TAĮL 
Maliava ir Popieravimui Popiera

Telefonas 346

Home Lumber C®.
Medžiai. Maliava, Stiklai, Dratai ir 

Geležis. Viskas kas reikalingą 
namų statymiM.

101 Wm Poplar St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

1929 metais statyba buvę visai 
apmirusi, bet reikia manyti, 
kad šiemet gyviausia statyba 
bus miesto pakraščiuose.

Ar rusų erkvę kaip statinį 
apsimoka nugriauti?

— Mano nuomone, rusų erk- 
vė yra ne vietoj pastatyta. Čia 
butų geriausia vieta teatrui, 
muziejui ar pompai įstaigai. 
Pagal naujų jŲŲiioslo amki^ly- 
U>Q, tas rajonas k#r dabar se
noji turgavietė ir rusų cerkvė, 
priskirtas prie švietimo ir ad
ministracijos centro. Perkė
lus turgavietę naujon aikštėn 
čia manoma ųžyesti sodną, 
pastatyti teatrą ir rotušę.

Miesto savivaldybė rusams 
pažadėjo perkėlimui cerkvės į 
rusų kapus duofi pašalpas na
tūra ir pinigais. Žinoma, jie 
tokios put cerkvės pasistatyti 
negalės, nes jos pastatymas 
kainuotų apie 100,*600 lt., bet 
cerkvę sau pasistatytų, kad ir 
kuklesnę.

Kaip minėjau Šiauliai yra 
suskirstyti į rajonus. Pakraš
čiai priskirstyti prie teršiančių 
orą fabrikų ir dirbtuvių rajo
ną, Vilniaus g-v.e nuo naujo
sios turgavietės iki Frenkelio 
fabriko prekybos rajonas ir, 
11. Reiki® pasakyti, kad Šiau
liams reiktų ęlyiej*! .turgavie
čių: vienos ant Kuršėnkelio, 
kitos prie Frenkelio fabriko, 
nes ūkininkams važiuoti per 
visą miestų nepatogu.

Dabar didžiausais darbas 
maudyklių rengimas. Jau be
veik pusę darbo padarėme. 
Maudykles manome įrengti* 
moderniškai: vanduo bus bė
gantis. Maudykles sujungsime 
kanalu su Rekijavos ežeru, 
kurs yra 27 metrais aukščiau 
už Šiaulių ežerą. Daugumas 
žmonių mano, kad tik prąve
dus kanalą visas Reikivos eže
ro vanduo subėgs į Šiaulių 
ežerą ir aptvins miestas. Jo-, 
kio pavojaus nėra, kanalas ne
bus toks didelis: kad juo 
smarkiai galėtų bėgti vanduo, 
be to, juk Rekivos ežeras yra 
8 kini. nuo Šiaulių, tas vande
niui smarkiai veržtis neleis.. 
Jei turėtumėm pakankamai 
pinigų, maudykles galėtumėm 
įrengti iš fontano, pravedęi 
vamzdį iš Rekijavos ežero.

šiai vasarai dalį maudyklių 
galėsime įrengti. Maudyklių 
krantus apačioj išklosime mo
liu, o viršuj uždėsime storą 
sluoksnį smėlio. Dugną išva
lysime nuo dumblo ir gal vė
liau taipogi išpilsime smėliu. 
Iš maudyklių vandenį leisime 
per slenkstį, nes paprastai 
maudyklėse virš vandens yra 
riebalų. Maudyklės bus 250 
metrų ilgio ir 100 metrų plo
čio.

Labai svarbu sudaryti tikslų 
miesto planą. Jei per miesto ta
rybą pavyks pravesti, tai skly
pų savininkai bus apdėti mo
kesčių nuo 1 kvtd. metro po 5 
et. plano sudarymo išlaidoms. 
Tokio plano sudarymas gali 
kainuoti kelias dešimts tuks- 
tančių litų. Be to, planuoja
ma pravesti vandentiekį ir ka
nalizaciją.

Šiemet iki gegužės 15 d. įsa
kyta nugriauti apie 30 lūšnų.

Praeitais metais Šiauliuose 
buvo išduota planų gyv. muro 
namams 46, gyv. medžio 132, 
įiegyv. muro 45, medžio 144. 
Žinoma, dalis iš tų pastatų dar 
nėra baigti. Pernykščių' melų 
statyba kainavo 2,865,570 litų.

Plėšikas Jakaitis — 
kaimiečių siaubas

T-”

Jau nuo fcįęyę 20 d. keto 
policijos nuovados naktimis 
nemiega. Ištisi kaimai, Baiso
galos, Gudžiūnų, Krakių, Grin
kiškio, Paauneiių, apylinkes 
neramiai miega, kiekvieno lu
pose Jakaičio pavardė. Kiek- 
vienus sutikęs nepažįstama baL 
liai pažvelgia ir pagalvoja sau: 
“ar ne Jakaitis?”

\ boBBI& ^CH^eiDERz HELiBN VAŠKO

t*'

'MĮjįMyyy ■ ■ y giaį šiuo pačių laiku ųtėjn kaž
koks ubagas. Nukalbėjo pote
rius, gaw gabalą duQiws ir iš- 
čjo.. pęjįpiia Jjvesukukė 
Jakaičio ateinant, tik tuomet 
suprato kąd tar ubagas buvo 
Jdcaitis.

b) pūčiam kaime, pas 
vieną ūkininką nuėjo vandens 
atsigerti, bet grįčioj nė vienas 
jį ųepąžino. Rtyjtkausbaitė no
rėjo eiti į pušyną kadugių par
nešti, bei.,,, “bįjnu viena eiti 
mat dabar tas Jakaitis pabė
gis slapstosi”. Tada Jakaitis 
tyųraniino, kad girdi: “Jakaitis 
nieko jaunoms mergipoms ne
daro” ir greit atsikėlęs išėjo.

c) Nuo Pacunclių į Baisoga
lą važiavo Jakaičiui pažįsta
mas žydas, kuriam jis pastojo 
kelįą ir iškratė kišenes. Pjasi- 
čmc brauningą ir iš pinigui ės 
16 litų. Kada žydas persigan
dęs siūlė jum daugiau, tai jis 
nusišypsojus palinkėjo laimin
gos kelionės ir atsisakė nuo 
dovanų.

arba 365,000 iš 2,300,000 gy
ventojų, išeina, kad provinci
joj 8/530 gyventojų tenka vie
nam gydytojui, bet Lietuvoj 
yra vjeitų, kur 20,000 gyvento
jų vienas gydytojas, pas gydy
toją tenka važiuoti nuo 15 iki 
30 kilometrų, tas ne visada ga
lima, silpnai sergantį ligonį ne
galima vežti, o gydytoją vežti 
pas ligonį labai brangiai kaš
tuoja, kartais iki 200 litų, kas 
ūkininkui neįmanoma. Vieną 
gydytojo parengimas musų uni

versitete valstybės iždui kaš
tuoja apie 14,000 litų.

Stambus Nebojimas
yra geras terminas tiems vyrams ir mote
rims. kuriems stokoja <yvumo ir spftkų — 
yra tik pustau tiek tvirti, kiek jie turėtų 
b’Hl

Nuža-Tone
yra Gydytojau b Specialisto preskripcija, ku
ri suteikia geresnę sveikatą, daužiau* sp<i- 
ktj. ir (langiaus gyvumo tūkstančiams vyrų 
ir moterų viri keturiasdešimt* arba ketu- 
riasdešinits penkių melų amžiaus. Jūsų 
vaistininkas parduos jum* vieno mėnesio 
vartojimui NUGA-TONE tabletkų UŽ vienų 
doleri, tikrieji yra pilnai garantuoti — ne
priimkite užvaduotojus — jus galite gauti 
tikrąsias.

Jau tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ
Į LIETUVĄ
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Per tokį trumpą laiką apie 
Jakaiti jau susidarė legendos,

Helen Vaško, 2 metų, iš Hastings-on-Hudson, N. Y., ku
riai aky pradėjo augti skaudulys ir kad išgejboti jos gyvastį, 
teismo paliepimu, nežiūrint tėvų priešiiumos, buvo padaryta 
jai operacija. Ji neteko akies, bet gal lapo išgelbėja gyvastis. 
Ji dar tebėra ligoninėj. Tėvai savo pusįprięšimmą operai 
rėmė tuo, kad °jei Dievas norės ją pastoti, tai jis b’ pasiims” | 
ii- kad verčiau tegul mergaitė miršta, negu visą amžių vargs' 
su viena akimi.

^Prieš porą metų panaši operacija buvo padaryta Bobbie 
Schueider. Dabar vaikas yra sveikas, tik, žinoma, be akies.

T.....Q ■——*

Dar daug daug legendų kas
dien suredaguojama ant ple
pių žmonių liežuvių, kurios, 
vis dėlto, yra pagrįstos tipsa. 
Jonas Jakaitis turi visuomet 
šypsantį veidą ir savo plėši
mams parenka tokias vietas 
kur žmonės daugiausia apie jį 
Kalba, bet smurto dar nėra 
pavartojęs nei prieš vieną as- 
menį. Jis daugiausia vagia iš 
muisto ir rūbų. Prie pinigo di
delio palinkimo neturi.

Lietuvoj 560 gydy 
tojų

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių.
Lietuvon patogiausius laivus.

GEGUŽĖS 20 DIENĄ
Laivu “STATENDAM”

kuris plauks į Rotterdamą, iš ten gplžkeliu į Klaipėdą.

kurios supintos iš Heros ir iš- šą). Atsinešė su savim tik 
dešras ir pasiskundęs, kad jos: 
sūrios, paprašė, kad šeiminin
kė išvirtų. Jai verdant dešras, 
Jakaitis, .čiupinėjo nežinia iš 
kur gautą ginklą, kuris dėl ne
atsargumo iššovė ir pataikė į 
lubas. Tada Jakaitis išėjo ne
sulaukęs kada jo dešros virs 
ir nuėjo Krakių yalsč. pas tuos 
ūkininkus, kuric( policijai pm* 
dėjo jį sugauti įr kui’iems jis 
pažadėjo (per suėmimą) po 
poros savaičių atsimokėti. Ūki
ninkai buvo daugiau į nabaš- 
ninkus. panašus negu į gyvus,į 
tai po dviejų savaičių pas juos; 
atsilankė Jakaitis. Girdi, turė
jo sutikti su jo jii.ujoma suma 
(100 litų), kad išliktų gyvi. 
Dabar tikrai nežinia kur slap-1 
stosi, bet manoma, kad dar 
Kėdainių apskrity sujkinėjasi.

Jakai-

Baiso- 
apšIŽr. 

3 dųk-

mislų. Čia .trumpai pažvelg
sime į tas legendas, kuriose 
yra ir daug tiesos, kurios šian
dien kartojamos ir kurios bus 
pasakojamos iki Jonas 
tis nebus pagautas.

—o—
Kilęs iš Sirutįškio k., 

galos valse., Kėdainių 
Tėvas turi 3 ha žemės,
.tejris ir vienintelį sūnų Joną. 
Jonas iš mažens mėgo ką nors 
“nukniaukti” todėl tėvas jį va
rydavo iš namų. šis, negau
damas namuose pastogės, bas
tėsi po apylinkes ir vogdavo 
maisto produktus. Vėliau taip 
įgudo ir įprato prie savo “ama
to”, kad nuo jo ne nemanė at
prasti. Dabar Jakaitis 26 
metų amž., aukšto ūgio, stam
baus kūno sudėjimo, stiprus ir 
(iš veido) simpatiškas jaunuo
lis. Ypač daug kalbama apie 
jo stiprumą. 1931 m. buvo už 
įvairias vagystes baustas 8 
met. ir pasodintas Kretingos 
kalėjime. Iš ten Jakaitis pa-

šiais metais prieš užgavėnes 
Krakių policija susekė ir su
ėmė jį. Buvo padėtas Kėdai
nių arešto namuose. Kėdai
niuose laikomas pančiuose ir 
retai išleidžiamas pasivaikš
čioti. Būdamas mandagus įgi
jo prižiūrėtojo simpatijų ir 
kovo 20 d. 13,30 vai. nuėjęs 
išvietėn, daugiau nebegrįėo. 
Kilo triukšmas, beį..po laiko.

Ir va, nuo tada visi stojo ant 
kojų, visi kaimai sužinoję 
apie pabėgimą jųstingo, nuo 
tada prasidėjo tikros tiesos ir 
išmislų painiava. Pilnos nuo
vados nukentėjusių ir liudi
ninkų, protokolai iš keliolikos 
putjlakščių.

Iš Kėdainių Jakaitis traukė 
Baisogalos lipk. Steku tyčią 
pakftį, Gudžiųnų valsčiuje, “pa
keitė” savo “ųityforminį” kos
tiumą į gerą juodą kostiumą, 
paėmė puodynę sviesto, bul- 
Kuję ragaišio ir ėjo toliau. 
Atėjiu nakčiai, Baisogalos apy
linkėj, Pakiršinio km. pas La
banauską teikėsi užeiti ir iš 
kamaros visas rūkytas dešras, 
ląšjniųs, šĮtyJkas.jįĮ kitą mėsą 
išpešti. piaraMenngiausįaį 
kad jokių pėdsakų neriu.ta.* 
Dienos metų užėjo pas vieną 
moterišką (8 km. nuo Baiso- 
galos). visas^ miltuotas ir tau
kais išsitepęs, (mat lašinius 
buvo sudėjęs į miltuotą mai-

nuvyko į įvykio vietą ir sura
dę kulką nustatę, kad buvo 
šunta iš kariško šmduvo, ku
rk, manoma, bus iš abiejų ga-

Didžio-
560 
gy-

gy-

KAUNAS. —. Visoj 
joj Lietuvoj dabar yra 
praktikuojančių gydytojų, 
v.entojų pris kai tomu apie 
300,000, tai išeina po 4,100
veltųjų kiekvienam gydytojui. 
Vakarų Europoj skaitoma nor
malu vienam gydytojui apie 
2,000 , gyventojų. Vokietijoj 
vienam gydytoj ui... i tenka tik 
1,500 gyventojų. Lietuvoj blo
ga su gydytojais provincijoj, 
nes dauguma gydytojų gyvena, 
didesniuose miestuose, pav.i 
vien Kaune yra 200 gydytojų, 
kiekvienam gydytojui išeina po' 
500 gyventojų, kąi tuo tarpu 
Berlyne po 600 gyventojų.

Mieste praktikuojančių gydy
tojų yra 60 proc., provincijoj 
40 proc., gi miestai turį tik 16 
proc. visų Lietuvos gyventojų,

Rotterdam ♦ Volendam 
Veendam ♦ New Amttęrdam 

yra populiarus hivąi ‘tarp rūpestingų 
.keleivių* Trumpas ir tiesus susisie
kimas per Rotterdamą ar Boulogne- 
Sur-Mer j Liątuyą. Puikiausi įren- 
gipiaj ir pątarpavimas. Kas savaitę iš 
New Yorko.

VIDUTINĖS KAINOS 
(^formacijas teikia lokaliai agentai ar 

HoUand-Araerica Line 
4,0 N. Dcąrborn Stv Cbic?go 
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a) Tam pačiam Pakiršinio 
km. vogdamas iš vienos mote
riškes lašinių, juos sudėjo į 
maišą nuo bulvių; kur jie 
smarkiai išsipurvino. Negalėk 
damas juos valgyti, nunešė 
atgal ir atiduodamas pasakė, 
kad ryt apie tą patį laiką ateis 
čia, tegul laukia policija. Ly.-
............. • 1—   v į '!Į|||| ynniiMTĮMĮijiiuin't'ĮIĮ'I ,Į|   "I"1 'TH' *,*l ' (1 1i- ' .'.lh. 1.,!'Į'11

“Namų Daktaras”
Dr. A. Karaliaus parašytą, 175 pusi. $2 
vertės Knygą, kuri turėtų būti kiekvie
noje liel^viiį šeimynoje —
NAUJIENOS VISAI DYKAI vi
siems, kurie lU^ijaišys “J^AUJIĘNAS” 
sau, savo draugams, pažįstamiems arba 
gįmjnėiPS,

Naujienoj Chicagoje ir kitur mtams pusei metų
visAty kitur Aiuertoie rrr mėliams $7,00, 

pusei metu — $3.50.
* . • o », , . 4
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Laivu GRIPSHOLM
SLA. EKSKURSIJA tesiai į KLAIPĖDĄ.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIU”

tiesiai į Klaipėdą, šiuo laivu galima yežtis automobilių. 
Taipgi nebus ekstra išlaidų už bagažą, jeigu nebus ję dau

ginus kaip paskirta.

BIRŽELIO 29 DIENI
Laivų BERENGARIA

į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 
Frakcijoje ir iš ten važiuoti geležinkeliu į

Klaipėdą arba Kauną.

LIEPOS 18 DIENĄ
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gclžkeliu į Klaipėdą arba į Kauną.
Šios Ekskursijos bus skaitlingiausios, nes yra remia

mos per visus Liet. Laivakorčių Agentus Amerikoje. 
Todėl patartina nieko nelaukiant kreiptis prie savo lai
vakorčių agento, pasitarti dėl dokumentų ir vietų ant 
laivo*

Chicagoje vieninėlis Liet. Laivakorčių Agentų Sąjun
gos narys yra “NAUJIENOS”. Kituose miestuose galima 
kreiptis pas sekančius agentus:
COSMOPOLITAN TRĄVEL

SERVICE
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN “VIENYBĖ”
PUBLISHING CO.,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

T. S. TREČIOKAS.
197 Adams St., Newark, N. J.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE
342 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“DIRVA” 6820 Superior St.,
Cleveland. Ohio.

AMBROZE V. W. 178 Ferry Avė.
Newark, N. J.

JOHN SEKYS, 433 Park St.,
Hartford, Conn.

“NAUJIENŲ” Laivakorčių Skyrius.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do
kumentus. Ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryfp iki 8 vak.
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PAUL MOLIS, 1730—24tb St., 
Detroit, Mich.

P. BARTKEVIČIUS. 
678 Nortb Main St. 
Montello, Mass.

J. J. URBŠAS. 187 Oak Street, 
Lawrence, Mass.

J. ZEMENTAŲSKAS.
130 Con^ress Ąvenue, 
Waterbury, Conn.

C. J. WOSHNER. 122 Hornaday 
Road* So. Pittshurgb. Pa.

A. VARĄŠIŲS. J 200 Carson St., 
Pittsburgb, Pa.

Ą. VELLCKIS. 502 South Avė., 
Bridgejpott, Conn.

i . “NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street 
.;./M3u4aq«, UUNOIS
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOS.EVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos, lietaus ir druskos vanos, rageli!
s^imming pool.

' Rusiška ir tprkiška pirtis moterims 
seredomis iki z v. -v.

$pc<jaliąta» ii 
Rusijos

Ktjpifapfia*
PM4Vlioj?i«e Jure

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ^IR MOTERŲ PER 28 METUS E 
NEŽIŪRINT KAIP UŽS1SBNĖJŲSIOS v NEIŠGYDOMOS JOS YRA į 
SpeciališkKi gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūsles, užnuodijamą krau- g 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga- g 
roję. kosŲimi. akaudėjĮiny ir ^lapy^jas Jęgp kitj ge- |
galėjo jus išgyti, atąikity čia ir persitikrinkite Jką jit jums gali padaryti JĮ 
Praktikuoja per daugel} merų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimai |

, .PFįSO 'VĄLĄNDpS: Kasdie; J |
valandai ir nuo 5-8 vąjandąj vjijęire. Nedeliomu nuo II ryto iki 1 vai. S 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573 |

Ui



Ketvirtadienis, geg. 11,

Rėmėjai
šiuomi norime svietui ap- 

znaiminti, kad Padaužos įs
teigė Rėmimo Ministerijų. Kol 
viskas pusėtinai stipriai laikė
si, tokios ministerijos nereikė
jo. Kada prasidėjo puvimas, 
gedimas, irimas, griuvimas, 
puolimas, virtimas, svirimas, 
silpnumas, be tinkamo parė
mimo ne daiktai, nė žmonės 
nesilaiko.

Musų ministerija rems viskų 
ir visus. Rems prezidentų, se
natorius ir kongresmanus, 
bažnyčias, butlegerius, senus 
namus, pakrypusius stulpus, 
chorus, solistus, orlaivininkus, 
duonkepių leidžiamus laikraš
čius, lietuvių kalbos nemo
kančius patriotus, revoliuci
jas, apskųstus kunigus, dikta
torius, puolančių dorovę, pro- 
hibicijų, kapitalizmų ir viskų 
ir visus, kas be parėmimo ne
gali išsilaikyti.

Manyta buvo musų naujų 
ministerijų vadinti spirimo, 
paspirimo arba paspirties mi
nisterija. Bet žemaičiai paaiš
kino, kad spirti galima tik ko
ja ir spiriamas daiktas arba 
žmogus da greičiau nuvirsta. 
Paremti galima kuolu, akme
niu ar kuo kitu. Stiprus daik
tai ir žmonės parėmimo nerei
kalauja. Kada kokis choras 
jau eina velniop, priseina jį 
remti. Kartais rėmėjų reikia 
didelio skaitliaus. Duodant 
niekam nevertų radio progra
mų, prisieina j ieškoti rėmėjų. 
Leidžiant laikraštį, kurio nie
kas nenori skaitytų be rėmėjų 
begalima apsieiti. »

Ministerija turi visokios me
džiagos ir legionus žmonių rė
mimo reikalams. Paspirsime

visus, kurie be parėmimo ne
gali išsilaikyti.

Rėmimas reikalaujamas vi
sur. Tik pragaras gerai da lai
kosi. Matyt, turi gerų gaspa- 
dorių.

— Rėmimo Ministerija.

Kada Amerika nuė
jo nuo aukso pa

grindo?
Iš paviršiaus žiūrint atrodo, 

kad tai yra labai lengva pro
blema, į kurių atsakyti gali 
kiekvienas pilietis. O vienok 
tikrenybėj pasirodo kas kita. 
Pastaruoju laiku tuo klausi
mu reiškiama įvairių ^nuomo
nių. Tad ir padaužoms vertė
tų pasisakyti šiuo klausimu, 
nes klausimas pats savaime 
yra gana įdomus.

Pirmiausia, noriu priminti 
savo oponentams, kad jie ne
keltų klausimo, ar Amerika 
jau nuėjo nuo aukso pagrin
do, ar ne. Dėl visa ko mes 
dalcisiine, kad Amerika jau 
nuėjo nuo aukso pagrindo ir 
apie tai, o ne apie kų kitų, 
kalbėsime. Primenu čia apie 
tai todėl, kad su kai kuriais 
piliečiais labai sunku susikal
bėti, nes jie pradeda apie vie
nų dalykų kalbėti, o baigia 
apie kitų ir jau mano, kad 
klausimas išrištas.

Žinoma, kad kai kurios ki
tos valstybės jau senai nusly
do nuo aukso pagrindo savo 
pinigams; kitos niekad ne
vartojo auksų pinigams pagrį
sti. Amerika gi, kai kurie 
žmonės manė ir mano, laikėsi 
aukso iki pastarųjų laikų. Bet 
nevisi taip mano. Tiesa, dau
guma piliečių mano, kad Ame

rika nujlydo nuo aukso dar 
visai neseniai, — tada, kai au
ksas buvo uždraustas depor
tuoti. Nemažai ir tokių pilie
čių yra,’ kurie sako, kad kai 
bankai pradėjo švęsti. Bet štai 
vienas senatorius pasakė, kad 
Amerika nuslydo nuo aukso, 
kai buvo sukurta fedęrale re
zervo sistema, tai yra dar 
prieš didžiųjų vainų. (Žodį 
Vainų vartoju todėl, kad pa
gerbti musų protėvių kalbų, 
nes jie tų žodį per daug įlie
tų vartojo). O atsirai. ir tokių 
piliečių, kuriems ir aš norė
čiau pritarti, kurie sakys, kad 
Amerika niekados nebuvo ant 
aukso pagrindo. Būti ant auk
so pagrindo, reiškia vartoti 
tiktai auksinius pinigus, (ii 
dabar Amerika vartojo kelių 
rūšių popierinius ir kelių ru
sių metalinius pinigus ir, tur
būt, niekados nebūtų galėjusi 
atpirkti auksu savo išleistus 
kitokiu! pinigus.

Tai matote, koks lengvas 
klausimas, o kaip sunku jį 
išrišti. O kųgi bekalbėti apie 
tokius klausimus, kurių faktus 
tik ateityje turėsime?

- Pati. Infliacijos Dept.

Bendras užpakalis
Socialistu Internacionalas 

pakvietė bolševikų kominter- 
nų, kad jis sustabdytų bolše
vikų atakas prieš socialistus 
ir tartųsi dėl bendro veikimo 
prieš fašizmų. Kominternas 
pasigyrė jau anksčiau taręs 
kviesti socialistus į bendrų 
frontų kovai su fašizmu.

Respublikos šalininkai Vo
kietijoj buvo sudarę bendrų 
frontų kovai su monarchistais 
ir fašistais. Komunistai nebu
vo tiesioginiai pastarųjų pa- 
gclbininkai, o netiesioginiu 
arba užpakaliniu keliu padėjo 
respublikų sunaikinti.

Kol bolševikai buvo , skait- 
lingesni, jie gręždavo visas or
ganizacijas iš vidaus. Kada jų 
jėgos susilpnėjo,’ jie pef spau
dų ir visokiais užpakaliniais 
keliais ėmė kurstyti tamsių

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant.specialid užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Chicago,

minių prieš socialistų organi
zacijas ir atskirus asmenis. 
Įstatymai draudžia žmones te
rorizuoti, purvinti ir jiems 
kenkti, o šitas darbas bolševi
kams yra svarbiausias, todėl 
jie užsiima plctkų, paskalų ii 
šmeižtu platinimu. Taip sa
kant, socialistus jie kandžioja

Apie pašelpines or 
ganizacijas

Padaužų tyrinėjimo 
štai kų atrado:

Didžiuma pašelpinių orga
nizacijų buvo įsteigę saliuni- 
ninkai, kad turėjus nuolati
nių organizuotų kostumerių. 

Užpulti kad ir priešų iš už-!pats saliimininkas buvo kasie- 
pakalio yra skaitoma negar- rium arba ? • •
bingu elgesiu.

biuras

pirmininku ir jo
svetainėje prie saliuno buvo

savo draugijų, nekurie net po 
kelias: vienų katalikų, kitų 
bedievių, trečių ncitralių.

Organizavo draugijas ir tie, 
kurie turėjo noro būti būrio 
viršininkais.

Ar tos organizacijos padarė 
kų gero ar blogo, mes da neiš- 
tyrėme. Tik žinome, kad tūli 
nariai išsilavino firgti ir pasi-į

kiti nariai skaito sau garbe 
Jeigu bolševikai negalės su- laikomi mitingai. Netoli kiek- duokles mokėti ir pašalpų ne-

______A ! 1 . «1 1 f /I 1 1 QI f 1 M A ra 1«> «i atA/a »■% ! ttlr nn ■ a-fesa I ■daryti bendro fronto su socia
listais, jie turėtų dėtis j bend
rų užpakalį su fašistais, ino- 
narchistais ir klerikalais, kad 
sėkmingiau kovojus prieš so
cialistus. Bendras užpakalis ga 
Ii pasidaryti stipresnis už fron
tų. Juk ir rusų patarle sako, 
kad rusas yra tvirtas užpaka
liniu protu (“Russkij čelo- 
viek kriepok zadnim urnom”).

Vieni žmonės šviečiasi ir 
lavina protų, kiti gi atsilieka. 
Figuratyviai kalbant, pirmieji 
sudaro žmonijos frontų, ant
rieji užpakalį. Padaužoms vi
suomet išrodo, kad bolševikai 
turėtų stovėti su frontu. Užpa
kalinėmis griovomis ir reika
lais lai rūpinasi fašistai, na
cionalistai ir davatkos.

Organizuojasi, bet 
kam?

virti, arba 
kozyruoti, 

, laidoti,

kad 
arba 

mels- 
arba

arba kų 
arba už kų

Amerikoj yra paprotis orga
nizuotis, kad ir į betiksles or
ganizacijas. Bile tik pasigyrus, 
kad “aš priklausau prie 25 
arba 50 organizacijų.>*

Padaužos nepriešingi 
žmonės organizuojasi, 
munšainų 
tis, arba 
numirėlius
nors studijuoti, 
nors kovoti, arba į miškų ke
liauti. Bile tik žmonės žino, ko 
jie į būrį spiečiasi, mes jų ne
areštuojame.

Bet New Yorko valstijoj ė- 
mė organizuotis' lietuvių pro
fesionalų ir‘studentų draugija, 
kurios laikinasis sekretorius 
prašo paliestųjų “pareikšti sa- 

koks < ųžyąrdįni- 
pias, bųtų tinkamas tokiai or
ganizacijai, koki uždaviniai, 
siekiniai, obalsis”. Vadinasi, 
norima suorganizuoti, bet ne
numatoma kokiam tikslui 
------------------ —_______ * 1

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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and

Rheumatizmo skaus
mas sustabdytas su 

naminiu citrinos 
Receptu.

Jeigu jtj* kenčiate nuo aAtrlų aknuamu. 
arba sutinimo nuo r'ioiinmtizmo arba neu- 
rilla. nueikite j gerą vaiatlnyčia ir gaukite 
pakeli REV PREHCRIPTION. Sumainykite 
Air> gydytojau* preakripeijti patys namie su
lig nurodymu ir pridėkite sultys nuo ketu
rių eitrinų. Ala miSinys padaro pilna kvortų 

, geriauaiii ir ekonomiškiausiu vaistų jus ga- 
: lite vartoti dėl jūsų okausrnų. Kainuoja tik

tai keletatt eentų | dienų. Pagehtčjo Šimtams 
, . , . i.l įmonių Cldeagoje. Gražinsime pinigus, jeig.tšypsodami ima paselpas, kada »*• »’'»«*«• >tžr»nč,»nti.

vienas karčemninkas turėjo imti.
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

“LIETUVIU DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS
PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI^

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois.

“LJP.TUVIV DIPN^S 
:i* urs t tai- 
iruaji. Aš 

atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos” iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16, 1933 m

šiuomi' jstoju į Chicapos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių SekcHos 
KARALAITĖS” Itonkutsą ir prisiuųčiu savo fotografiją. Aš sutinku su v’.sam'a nu$‘atyto:rti» I 
syklėmis ir suteikiu teisę konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją hikraŠčiuos? ar Li uese I 
sutinku

Vardas

Adresas

Aš esu

ir pavardė

Gimimo vieta

metų amžiaus. As gimiau

Aš lankiau sekančias mokyklas

Mano užsiėmimas yra

Akių spalva Svoris.'. .aukštis

Plaukų spalva □ Blondinė O Brunetė C Šviesiaplaukė

Parašas

mėn.

(asmens, kuris prisiunčia fotografiją)

gĮ . įRERUBLIC -31005 ’

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj, paveskite man visus.savo rūpesčius.'
* « t '• ***

į Koplyčia veltui 41

2506 West 63rd Street
■■MKana

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Naujienų ir Radio Kliobo
GEGUŽINĖJ

SEKMADIENY.

GEGUŽIO 21,1933 
THE 0 AKS DARŽE 
Archer Avenue ir 123rd Street

Tai bus tikrai nepaprasta gegužinė (Sekite musų prane
šimus Naujienose ir klausykite kas rytą per radio)
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Ilk under the act of 
March 8rd 1879.

DŽIAUGIASI KĄHTAUSTŲ 
KOMPLIMENTAIS

BOLŠEVIKŲ “GALYBĖ” SUSIVIENIJIME 
LIETUVIŲ AMERIKOJE 

t

A, D. F. VIRŠININKAI KON
TINENTALI KONGRESĄ 

BOIKOTAVO

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
Ui. Telefonas Roosevelt 8500.
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Oęęąr Verti A. Kartūnas

Doriano Gray’jaus Atvaizdas

Lenkijos vyriausias tribunolas panaikino teismo 
sprendimą garsioje politikos byloje prieš dešimtį opo
zicijos vadų, buvusį ministerį pirmininką Witosą, bu
vusį valstybės prokurorą Liebermaną ir kitus. Ta by
la pagarsėjo visame pasaulyje ypatingai tuo, kad kal
tinamieji buvo nežmoniškai kankinami Brest Litovsko 
tvirtovėje, kur juos valdžia laikė per 14 mėnesių iki 
teismo.

Diktatorius Pilsudskis negalėjo suvaldyti seimo, to
dėl jisai pavartojo smurtą prieš opozicinius seimo na
rius, suimdamas juos ir patraukdamas tieson dėl “val
stybės išdavimo” ir “sąmokslo prieš valdžią”. Į kalti
namųjų suolą buvo pasodinti radikalių valstiečių vadas 
Witos, socialistų vadas Lieberman ir keletas kitų stam
bių politikos veikėjų. Teismas, pildydamas Pilsudskio 
valią, kaltinamuosius nuteisė.

Bet, tur būt, Lenkijos diktatoriaus įtaka jau puola, 
jeigu vyriausias tribunolas turėjo drąsos atmesti teis- 

sprendimą ir paskirti naują bylos nagrinėjimą. To- 
smugio Pilsudskis dar nebuvo gavęs nuo to laiko, 
jisai prieš septynetą metų įsteigė savo diktatūrą. '

mo 
kio 
kai

Vakar “Naujienose” buvo paskelbti SLA. sekreto
riaus rinkimo rezultatai. Jie rodo, kad iš 4,997 narių, 
dalyvavusių balsavime, 3,060 padavė savo balsus už Dr. 
M. J. Vinikų; 1,707 — už M .A. Raginską, ir 230 — už 
J. Miliauską. < - r

Apie tai, kad bus išrinktas Vinikas, negalėjo būti 
abejonės pačioje pradžioje, nes p. Raginskas su juo 
negali nė iš tolo lygintis kvalifikacijų atžvilgiu. Šiek- 
tiek netikrumo buvo sudariusi tiktai ta aplinkybė, kad 
palyginti nedaug narių dalyvavo balsavimuose, kas ga
lėjo duoti progos mažumai, gerai susiorganizavus, pa
kreipti rinkimus savo pusėn. Tačiau fašistai, kurie sten
gėsi pravesti Ragipską (buvusį bolševiką!), pasirodė

Na, o kaip su komunistais, kurie buvo gavę is sa
vo “centro biuro” įsakymą Susivienijimą užkariauti?’ 
Nors jie turėjo sudarę tam tikrą komitetą, kuris siun
tinėjo kuopoms paraginimus ignoruoti Pild. Tarybos 
patvarkymą ir rašyti į baliotus J. Miliausko vardą, bet 
ir viso tijc 230 narių paklausė šitos komandos. Su tojk.ia 
“spėka” komunistai, žinoma, negali nė svajoti apie SLA. 
valdymą. Statyti savo atskirus kandidatus SLA. rin
kimuose jiems iš viso nėra jokios prasmės. Išvesdami 
daugumą savo šalininkų iš Susivienijimo, jie, kaipo sro
vė, neteko progos vaidinti jame kokią nors teigiamą 
rolę.
— "—"i. r,r >< . , m ■■
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Apžvalga

Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba atsisakė da
lyvauti Kwtiueutąlwu Kong
rese, kuris įyyko gegužės 6—7 
dd., ir uždraudė savo skyriams 
jame dalyvauti.

Už kelių dienų prieš Kongre
sui susirinksiant Federacijos 
prezidentas Green išsiuntinėjo 
telegramas valstijų darbo fede
racijoms ir miestų centrams, 
“rimtai prašydamas“ nesiųsti 
savo delegatų j Kongresų. Ko
dėl nesiųsti, telegrama nepa
aiškina. Bet galima numanyti, 
kad Federacijos poneliai vado
vavosi savo senu atžagareiviš- 
ku nusistatymu, kuris yra 
priešingas bet kokiam savaran
kiškam dųrbjųinkų veikimui.

Green ir jo bendradarbiai 
buko savo pareiga eiti tiktai j 
lokiu kofttere^u, kuriose

stebuklus apie bolševikų kariuo
menę:

“Buvo laikai, kada kapita
listinė spauda Raudonąją Ar
miją nevadino armija, bet 
‘banditų 
pįtalistų 
matome, 
tai yra
visame pasaulyje .(? — “N.” 
Red.). Tame jie turi tiesą. 
Raudonoji Armija yra dar
bininkų ir valstiečių reikalų 
gynėja, jos kiekvienas kovo
tojas žino, jis savo klasės 
reikalų sargas, kad jis ap
gynėjas laisvės ir darbinių- 
kų tvankos. Raudonoji Ar
mija aprūpinama visais reik
menimis iš savo šalies in
dustrijos, ir jos jėga didelė. 
Tik ta jėga ir atima impe
rialistams norą pulti ant So
vietų Sąjungos.“
Na, ar tas žmogus turi sen

so šitokius dalykus pasakoji ? 
Didžiavimąsi “galingiausia ar
mija visame pasaulyje“ yra 
militarizmo garbinimas; o gy
rimas valdžios už tai, kad ji 
aprūpina armiją “visais reik
menimis iš savo šalies industri
jos“, tai juk niekas kita, kaip 
nusilenkimas rusiškam nacio
nalizmui.

Ir kaip kiekvienas militariz
mo ir nacionalizmo pakalikas, 
taip ir tasai “darbininkų ir 
valstiečių reikalų gynėjas“ iš 
“Laisvės“ pastogės dailina sa
vo reakcingas svajones melu. 
Kur jisai, pavyzdžiui, matė ka
pitalistinėje spaudoje tokį non
sensą, kad bolševikų kariuome
nė esanti “galingiausia visam 
pasaulyje“? Kiekvienas žmo
gus su sveiku protu gali su
prasti, kad tokia pasaka yra 
muilo burbulas.

Bolševikų armija dar niekur 
neįrodė sąyo didelio galingu
mo, — negut tiktai jos bandi
tiškam užpuolime ant mažiu
kės gruzinų respublikos ir 
smarkavime prieš kiniečius. 
Bet kada jai teko susiremti su 
stambesniu priešu^ $ 8UM4I n lenkais, 
tai ji buvo sumušta. Dabar so
vietams lipa ant kulnų japo
nai, bet sovietai nedrįsta sta
tyti prieš juos savo “galingiau
sią” armiją. Prieš ketverius 
metus Rusiją užkabino kinie
čiai, pašalindami bolševikų įga
liotinius iš šiaurinės Mandžu- 
rįjos geležinkelio administraci
jos, Tuomet Maskva kaip be
matant paliepė sąvo armijai

“Laisvėje” vienas draugutis 
rašo:

‘^Pereitą sekmadienį ‘$Jew 
York Times’ pateikė ilgą 
straipsnį apie Raudonosios 
Armijos vadą d- Kįei&entyj 
Voręšilov jr SSįSR apsigyni
mo jėgą. Keikia pasakyti, 
ikad kapitalistinis laikraštis 
pusėtinai teisingai apibudino 
armijos vadą ir jos jėgą, iš
imant jų (kieno? — “N.” 
Red.) svajones apie nesusi
pratimus tarpe Vorošilovo įr 
Stalino. Niekados Hejųviškij 
fašistai ir social-fašistąi iįie-i 
pasakys tiek tiesos, nes tie 
gaivalai neturi nei gėdos, nei 
senso,“
Kaip gi! “Gėdą ir sensą“ mū

siškės Maskvos davatkėlės su
randa tik kapitalistinėje spau
doje. Bet kękius “gedą ir sen
są” parodo jo? pačios? štai pą^ 
minėtasai BrookĮynp laikraščio

priespaudos įrankis. “Laisvės“ 
komisarai šitą faktą žino labai 
g$rai, o betgi jie neturi gėdos 
rašyti, kad bolševikų armija 
gina laisve“! Taigi gėdos ir 
senso trūksta jiems patiems.

Jie, nabagai, jau taip nusi
gyveno protiškai ir morališkai, 
kad jiems didelį džiaugsmą su
teikia net kapitalistų spaudos 
komplimęntai bolševikų milita- 
rismui.
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Rašo Dr. A. YuŠka, gydytojas-; 
chirurgas, Chicago, III.

Sveiko žpiogąus nosies per
tvara turėtų b,uti tiesį ir lygų 
bet nevisądą taip yra. Dides
nis nuošimtis žmonių turi per
tvarą tąi į vieną pusę, tai į ki
tą sulinkusįą arba kreivą. Dau
gelis žmonių nosies pertvarą 
iškraipytą visai nepatemija iki 
suluukia pusės amžiaus arba 
nęt senatvės. Kadangi ta ypa
tybė apsireiškia, beveik visa
dos, pas vaikus, ir jie išauga 
visai nežinodami, kad jų alsa
vimas bųna nenormalus. Jie 
dažnai jaučia galvos skaudėji
mą. Tik po pusės amžiaus, kai 
kurie pradeda jausti užimą, 
skambėjimą ausyse. Kiti žmo
nes dažnai gauną kaulų tuštu
mose, daubose arba koreliuose 
įdegimą. Žinoma, ligonis pri
verstas kreiptis pas gydytoją, 
kuris, suradęs iškraipytą nosies 
pertvarą, operacijos budu itąį 
išlygina. Jei dar nėra ausyje 
daug žalos padaryta, tai girdė
jimas pasitaiso ir įdegimai 
kaulu daubose1 šAa koreliuose 
sumažėja arba pranyksta. Že
miau paąiškinsiu keletą prie
žasčių, nuo kurių daug žmonių 
turi iškraipytas nosies pertva
ras.

Visokios rųšieį.nosies sužei
dimai, atsikartojantieji nosies 
gleivinės įdegimtį^arba nuola
tines slogos ir acfcnoidai didžiu
moje duoda pradžią pertvarai 
išsikraipyti. Besimokinantieji 
vaikščioti kūdikiai dažnai pa
virsta ant nosies ir sulenkia 
arba perlaužia nesukietėjųsią 
kremzlę arba kaulą. Tarpe 
kremzlės ir gleivinės plėvelės 
pribėga kraujo. Kremzlė suau
ga, sukietėja, bėv pasilieka ne
normali ant visados. Taipgi pa
augę vaikai bežaizdami dažnai 

maršuoti prieš kiniečius, ir jie j susižeidžia nosį- Dažnus nosies 
buyo privemti sovietų reikala
vimus išpildyti.,

Dabąr japonai visą lajką už
gauna bolševikų “teises“ Man- 
(Ižurijoje, bet Maskva jokių ul
timatumų japonams nesiunčią 
ir ginklu negrumoja. šiomis • 
dienomis Mandžukuo valdžios 
atstovas viešai pareiškė, kąd 
geležinkelis šiaurės Mąpdž)urij(or 
j e sovietams nepriMwąs Ir 
kad jie turį nekieti prįę jo sa
vo nagų. Tas pareiškimas bu
vo, žinoma, padarytas SJU ja
ponų pritarimu. Bet ar Mask
va grasina pavartoti savo “ga
lingą“ jėgą prieš Mandžukuo 
ir prieš jąponus? Nieko pana
šaus. Ji sakosi neisianti į ka
rą dėl geležinkelio. Tai kodėl 
gi ji ėjo j karą prieš kiniečius?

Kiniečiai 
stiprus, ir 
bijo!

BolšeyįkM

sies akmenuką ir visi negeru
mai, nuo jo paeinantieji, pra
nyks.

Kraujo iš nosies tekėjimas
Kraujo tekėjimas didžiumo

je paeina nuo pratrukimo ma
žos kraujagyslės arba venos, 
arba visokios rųšies žaizdos, 
kaip taj prabrėžimas nagais, 
sumušimai. Taipogi daugelis 
užkrečiamųjų ir sisteminių li- 

pavyzdžiui: kąi’štligė, plau- 
įdegimas, tymai, škarleti- 
kokliušas, diphterija ir ro

žė. širdies ir kepanų ligos, ma
žakraujystė, aukštas kraujo 
spaudimas įr apysenių žmonių 
sukįetėjųsios kraujagyslės bū
na priežastim kraujo sruveni
mo.

Iš noįses kraMjo tekėjimas 
dažnai patsai per save prade-

da lašėti ir savaimi paliauja. 
Bet retkarčiais būna reikalin-1 
ga maža pagalba. Jei pasitai
ko smarkus kraujo plūdimas, 
tai ant nosies ir sprando rei
kia dėti šaltas skaras arba le
dus, o kojas karštame vande
nyje mirkyti; nosį suspausti 
ilgai palaikyti arba vata už
kimšti, nešnirpšti jos ir pa
čiam ligoniui užsilaikyti ra
miai. Jei tokia naminė pagal
ba negelbsti, tai, suprantama, 
reikia šaukti gydytoją arba 
važiuoti į ligoninę. Nors la
bai retai, bet pasitaiko tokių 
asmenib kurių esti nenorma
lus perskystas kraujas, žino
ma, tokiems ir pagalba būna 
abejotiną. Seniems žmonėms, 
turintiems nesveiką širdį arba 
sukietėjusįąs iš nosies kraujo 
nubėgima© b.upa naudingas 
nes apsaugoja kraujagysles 
nuo pratrukimo smegenyse, 
kas gyvybei esti pavojinga. Jei 
žpiogus nustoja daug kraujo, 
tad dažnai yra reikalinga at- 
pildyt. Žmonės, kuriems iš no
sies kraujo tekėjimas atsikar
toja, neturėtų vartoti daug ka
vos, alkoholio ir mėsos. Pasi
taiko matyti žmones, kraujui 
iš nosies bėgant, užriša ir už
veržia rankų mažuosius pirš
tus. Toks gydymo būdas yra 
visiškai bevertis.

(Tęsinys)
Jis uždėdavo savą baltas 

rankas pvie šiurkščių suglebu
sių atvaizdo rankų ir šypso
davo. Jis tyčiodavos iš i§kry- 
pusįo kūno ir džįųstančių są
narių.

Iš tikro, būdavo momentų 
nakties laiku, kada jis nemie
godamas gulėdavo savame 
maloniai Kvcpran^ianiė kam
baryje, arba nedorybėmis pa
garsėjusios mažos užeigos 
biauriame kambaryje, arti 
prieplaukos, kurią kitaip pari- 
yadijięs ir slaptu, būdavo jo 
paprotis įąžjąaį lankyti, jis 
mąstydavo apie sunaikinimą, 
kuri teikė savo sielai, su 
pąsigąjlejimu, kuris 
tuo ląbiau aštrus, nes 
visai saumylingas. Bet 
mopientai būdavo retas
kimus. Tas žingeidavimas apie 
gyvenimą, kurį lordas Henrius 
pirmas buvo sujudinęs jame, 
jiemdviem besėdint drauge 
darže, atrodė patenkinančiai 
didėjantis. Kuo jis-daugiau ži
nojo, .tuo daugiau jis troško ži
noti. Jis turėjo pašėlusių al
kių, kurie darėsi plėšresni jam

“rąudo^j” armi
ja yra laikoma ne darbininkų 
jr y.alstmčjų reikalams ginti, 
bet — Stąliųę .diktatmaj gipti 
nuo darbininkų ir valstiečių! 
Jei Stalinas pasitikėtų darbi
ninkais ir valstiečiais, tai kam 
jisai turėtų drausti jiems lais
vai kalbėti, ,organizuotis ir mi
tinguoti? Juk Rusijoje darbi
ninkai jr yąlstiečiai neturi tei
ses nė išsižioti prieš valdžįą. 
Visos organizacijos, kurių vahj 
džįą nekontroliuoja, yra užgim
tos. Visi laikraščiai uždarytu 
Jokių susiriiikimM įmonės laj^ 
yai daryti negali. -Tenai vieš
patauja tokia pat priespauda 
kaip Mussolinio Italijoje įįr 
Hitlerio Vokietijoje.

naųt“, lygiai kaip jr Gąutįer 
iešsireiškia, jis buvęs vienus 
tų, kuriąs “mąitomas pasaulis 
egzistavo.”

Ir iš tikro, pats gyvenimas 
jam buvo pirmutinis, svar- 
biausis iš visų menų, ir visi 
kiti menai atrodė buvę tam 
tik prisirengimais. Mada, per 
kurią, kas yra tikrai fantastiš-

nyfjje, o puošnumas, kuris sa
vo budu yra bandymu pada
ryti gražumą visiškai moder
nišku. Žinoma, ir-gi turėjo 
Jam Mvingujuąo. J,9 apsirengi
mo būdas jr ypatingos mądos, 
kurias laiks nuo laiko jis pa
sirinkdavo, turėjo žymios įta
kos ant jaunų Mayfair ba
liuose elegantų ir ant Pall 
Mali kliųbo langų, kurie Jcopi- 
jąvę viską, ką jis dąrė, ir jie, 
bandė pamėgdžioti jo netyro
mis pasitaikiusius ir jam pa
čiam pusiau rinitus, pliuška
vimus,

gleivinės įdegiipąi arba ade- 
noidai užkemša nosį. Per bur
ną alsųpjgąčįų yąįkų suauga 
siauras ir augštas gomurys. 
Vadinas, burnos viršutįins kau
las, kuris biUuą pagrin
du, pasikelia augštyp ir supja- 
žipa vietą, kurioje taįpinąsi 
peptyara, ,tarpe^)agripdQ įr kąk- 
tę^ kaulų apačios, Besiformuo- 
jan$ perlįy^a, <’ jš ir
apaęi°s kaulų spaudžiama išau
gą gana kJ$ya.

Polypai
^>Qlypaj (tąrri .yąpdepio pųs- 

likę? ųošy^e, tj9kių topmų ku-; 
ri^ itįuri užtepėjusias slogas, 
cbKQippj katarą ‘myąę #foa, 
kaulų tuštumose. Kartais jie; 
auga be jokios surandamos1 
priežasties. $iei>9 Wga (hayį 
fever) sergantiems žm9Pčms j 
nosyse dažnai prįąu^a polypų. 
Jei jų daug priauga, itąi užda
ro per poaį alsariipą. Polypus 
reikia prašalinti ir priežastis 
išgydyti.

Npąies akmenys
Nosyje lygiai kaip jr tulžies 

pųsleje arba ink^uose susjfor-' 
muoja, ąųąikriątąįižuoja skys-, 
čių iškarpoje esančios visokios', 
draskęs ir per krintą metų su
daro didoką, kietą akmenuką, 
kuris Bernsą nosį ir pągąpn-

O yis-gi, jis nebuvo visai be 
atsargos, nors atsinešime prie 
draugijos. Vieną ar du sykiu 
kiekvieną mėnesį žiemos me
tu, ir kiekvieno trečiadienio 
yaka^ą per visą sezoną, jis 
atidarydavo savo puikaus na
mo duris visai žmonijai ir tu
rėdavo tų laikų pačius gar
siausius muzikus žavėjimui 
j,ę 8y,ečių jų meno ątelmkMs* 
įę maži poklylįaj, kurių 
rengimui lordas Henrius visa
dos pagelbėdavo jam, pasižy* 
medavo ne tik atsargumu 
kvievtnne ir sudominime 
Jcvjesįtų, bet ir puikiausiu sko 
nių, parodytu papuošime lL. 
įlo, švelniai rimfom^ku 
.skiltyniu egzotiškų gėjių 
išsiuvinėtų drobių ir antikva
rišką aukso bei sidabro lėkšr 
čių. Iš tikro, buvo daug tokių, 
kurie mate, arba įsivaizdavo 
matę, Doriane Gray’juje tikrą 
siekimą tipo, apie įųrį H®, 
sapmiodavo Eton’o arba ’O*- 
(fųrdę lankymo* laikuose, — ti-

.... ........................................................

j# ibąįkt^ri-
; joj į ir t‘. L galį bW
branduoliu, apie kuri ;W«WJe; 
esančios * druskos pradeda pri- ’ 

į sišlieri iki sųsįda^o ąkp^uo. ži-*

ifųrdę lankymo* laikuose,
jeuris bjįitij sitvįęnijss 

tikros mokslo vyro ikul- 
su visa gracija ir pasi- 

^ym^jimu bei tobulu budu pa- 
8įąufeti° piliečio. Jiems jis at-

Nes, nors jis buvo daugiau 
negu pasirengęs užimti vietą, 
kuri beveik tuoj aus po jo su
ėjimo į pilnus metus buvo pa
siūlyta jam, ir jis įš Ūkto, ga
vo didelio smagumo iš mių-> 
ties, kad jis tikrenybėje gali 
tapti jo amžiuje Londonui tuo,: 
kuo autorius “Satjricon” bu-: 
vo įųiperjajiająi Nerono Ry- 
niui, o vis-gi, jo širdies gelmė
se jis troško būti kuo nors 
daugiau, o ne vien tik arbiter 
elegantiarum, kurio atsiklaus
tų apie nešiojimą brangakme
nio*, ąrbą apie sumezgimą ka
klaraiščio, arba apie valdymą 
Kųędriės. ,Jis nogėjo išdirbti ke
iki AOJ8 mują gyveninio planą, 
koris turėtų apmąstytą filoso
fiją bei .tvarkingus principus 
ir priduotų dvasios pajauti
mams nuodugniam išsėmimui 
ją-

Jausmų garbinimas dažnai 
V m .trisingaį, pą- 

žmones ja$ė į- 
ghptą hniųiės instinktą prieš 
aistras bei sensacijas, kurie 
atrodė buvę tvirtesniais už 
juos pačius, ir kad žmonės ži
nojo bendrai besidaliją pajau
simais sv mariau organizuoto
mis gyvybės formomis. Bet 
Dorianui Gray’jui pasirodė, 
joge! pajautimų tikrąs b.ų<iąs 
niekados nebuvo suprastas ir 
kad pajautimai tebebuvo nuo
žmus bei gyvuliški vien tik 
todėl, kad žmonija norėjo ba-

mentais, iš ko malonus graz
nos instinktas butų buvus 
valdančioji charakteristika. 
Kąi jis atsižvelgė į žmogų, be
sitraukiantį per Istoriją, jam 
vaidenos pražūties jausmas. 
Tiek daug buvo pasiduota! ir 
tokiam mažam tikslui! Yra 
buvę pašėlusių noriai atsisa
kymų, baisiausio budo savęs 
kankinimų ir sau užsiginimų, 
kurių pradžia buvo baimėje, o 
pasekmės buvo begaliniai bai
sesnis nupuolimas už įsivaiz
duotą nupuolimą, iš kurio, jų 
ignorancijoj, jie ieškojo pas
prukti. Gamta savo stebuklin
ga iropjją, išvarė pustebiinką 
maitintis su tyrų žvėrimis ar
ką davė jam laukų gyvulius 
bendravimui.

Taip; ateis, kaip jau lordas 
Henrius buvo pranašavęs, nau 
jas hedonizmas, kuris perdirbs 
gyvenimą ir išgelbės nuo to 
šiurkštaus bei nemalonaus 
puritanizmo, kuris musų die
nose turi tą keistą atgimimą. 
Žinoma, tas reikalaus intelek
to patarnavimų, bet niekados 
neturės priimti kokios nors 
teorijos ar sistemos, kuri įvel
tų aukas kokios nors rųšies ai
stringų patyrimų. Ištikro, he
donizmas, q ne patyrimo vai
siai, saldus ar kartus, kokie 
jie nebūtų. Apie asketizmą, 
kuris apmarina 
ape vulgarišką 
kuris malšįna juos, nieko ne
turės būti žinoma. Bet hedo
nizmas turės mokinti žmogų, 
kad jis susikoncentruotų gy
venimo momentams, kuris 
pats tėra tik momentas.

Esame tik keletąs iš musų, 
kurie kada nors nebūtume pa
budę prieš auštant arba po 
vienos iš tų nesapningų nak
tų, kurios buvo padarę mus 
beveik įsimylėjusiais į mirtį, 
arba po vienos iš tų baisybių 
bei iškraipyto džiaugsmo na
ktų, kada pro musų proto 
kambarėlius praūžia šmėklos 
baisesnės už pačią tikrenybę 
ir už instinktą su ta veiklia 
gyvybe, kuri slepiasi vįsuose* 
groteskuose, ir kuri suteikia 
gotiškam menui pastovaus 
gyvumo. Tas menas, galima į- 
sivaizduoti, priklauso tiems, 
kurių protai ypatingai esti 
varginami sapnų liga. Laips
niškai balti pirštai slenka pro 
langų uždangas ir jie atrodo 
drebanti. Juoduose fauląstjš- 
kuose pavidaluose nebyliai še
šėliai replioja į kambario už
kampius ir turi ten. Lauke, 
tąrp lapų, paukščiai pradeda 
judėti arba girdėti žmoųes ei
nant į darbus, arba vėjų ąlsi- 
kvėpimas bei suvaitojuųas, 
ateinantis nuo kalvų ir klajo
jantis po namą, lyg bijodamas 
prižadinti miegančius, bqt 
jau reikia paleisti miegą plau
kti iš jo purpurinio urvų. Vie
na po kitos plono tamsaus au
deklo skraistės nudengiamos, 
if visi daiktų pavidalai bei 
spalvos laipsniškai esti grąži
nami jiems, ir mes nuirome 
aušrą, perdirbančią pasaulį 
pagal savo senovišką planą. 
Išblyškę veidrodžiai atgauna 
savo pamėgdžiojimo gyvybę- 
Užgęsintos žvakės tebesiovį, 
kur pieš palikom jas* 9 prie 
jų guli pusiau atplėštais (Lapais 
kųygą, kurią Ules studijąvuui* 
arba tebėra viela apvypiptą 
gėlė, kurią mes dėvėjoįu ant 
baliaus, arba laiškas, kurį U>es 
bijojome skaityti, arba kurį 
mes labai . dažnai buvome 
skaitę. Mums atrodo plekas 
nepasikeitę. Iš netikrų nakties 
šešėjių sugrįžta pilims žino
mas gyvenimas. Mes privalo
me tęsti gyvenimą nuo tos vie
tos, kur mes buvom palikę jį, 
o čia lai jr pagauna mus bai
sus jausmas energijos reikalo 
tęsimui tuo pačiu nuobodžiu 
vienodų papročių ratu, arba 
gal bųt, mes pajaučiam nuož
mų ilgesį, kad musų blakstio- 
yps ątsimęrklų pasaulyje, ku
ris tamsumoje iš naujo buvo 
perdirbtas musų smagum,uįj 
pasaulyje, kuriame daiktai tu
rėtų naujus pavidalus bei 

k bubi pakeisiąs ar
ba turėtų kitok/as paslaptis;

(Bus aaugluU)
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Majoras Kelly pa
skyrė penkius narius 

į mokyklų taryba
Majoras Kelly vakar pasiuntė 

į miesto tarybų už tvirtinimui 
sąrašų penkių naujų narių, kū
rins jis paskyrė į miesto tary
bą. Kelly juos apibudino, kai
po biznierius, kurie tiki į eko
nomiją ir hurie užtikrins mo
kesčių mokėtojams, kad jie gaus 
tiek kiek jiems i>riklauso.

Jie yra, James B. McCahey, 
4850 Greenwood avė., J. J. Dunn 
Coal Company prezidentas, pen
kių metų terminiai į vietą H. 
VValiace Caldwell.

Paul Drzymalski, 3650 North 
Harding avenue, Polonia Coal 
Co. prezidentas^ penkių metų 
terminui j vietą James H. He- 
mingway.

Charles W. Fry, 5959 South 
Francisco avė., mašinistų uni
jos prezidentas, penčių metų 
terminui į vietų John A. Eng- 
lisb.

Joseph J. Sa/at, 1864 South 
Troy street, Lawndale State 
Banko prezidentas, vienų metų 
terminui, j vietą Carter Blatch 
fors, kuris rezignavo.

Harry 
Sheridan 
minui, į 
ers.

Kiti mokyklų tarybos nariai 
yra, Orville G. Taylor, prezi-

W. Solomon, 3100 
Road, vienų metų ter- 
vietą Levvis E. Mey-

JUOZAPAS KLUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 8 dieną. 8:45 valandą ryte 
193 3 m., sulaukęs 28 metų am
žiaus. gimęs Plušėnų kaime, Dau
gėliškiu parapijoje.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nubudime mo

terį Marijoną, motiną Oną, 3 
brolius. Martiną, Joną ir Antaną, 
2 dėdes Juozapą Artimą ir Anta
ną Vilimavičia. 2 tetas Artimavi- 
viėienę ir Vilimavicienę. uošvie
nę ir uošvį Andrulius, švogerį ir 
švogerką Robinus. 2 švogerius Jo
ną ir Dominik Andruliai ir 
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks subado j
Žės 13 dieną. 8 vai. ryto iš na
mų į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Viii a. a. Juozapo Kinka* gi
ltinės. draugai ir pažąatami esat 
nuoširdžiai ' kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę Įtekame.

Moteris, Motina, Broliai, 
Tetos, U uošviai, švpgeriai, 
Švogerką ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius I. J. Zolp. Tel. Boulevard 
5203.

guui-

4609

gegu-

3225

gi

gegu- 
namų

R«- 
sie- 
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JUOZAPAS ZULPA

Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madieny gegužės 8 dieną, 10:30 
valandą ryto 1 93 3 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Akmenės pa
rapijos. Dabikynčs dvare, Mažei
kių apskr.

Paliko dideliame nuliūdime brp- 
lį Pranciškų Zulpą. brolienę Mor
tą, brolio sūnų Joną, o Lietuvoje 
seserį Elzbietą. Mortą, Oną ir Ur
šulę ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 1823 
Canalport Avė.. Chicago.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
gegužės 12 dieną. 8:30 vai. ryto 

(iš namų į Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
.didingos pamaldos už vėiipnio 
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Zulpio _ 
minės, draugai ir pažįstami. esat i 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti: 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Bjcoli^ Brolienė, Brolio 
Sūnūs ir Giminės.

laidotuvėse pataranųj* grabo* 
<ius Skoda*, Tel. Roosevelt 7532. 

dentas, Robert F. Carr, Mrs.. 
W. S. Hefferan, Joseph Šavage, 
William D. McJunkin ir Ernest 
Buehler.

Du užmušti motor- 
cikliui įvažiavus 

į troką
Du vyrai vakar žuvo, kuomet 

jų motorciklis įvažiavo j didžiu
lį treką prie Dakin ir We$tern 
gatvių kampo. Jię yra Henry 
Schiebemer, 19.03 Addison s»t. 
ir Harry Hollongsworth, 3535 
Lincoln avenue.

Netekusi darbo imsi 
žudė dentistė 

padėjėja
Dvi dienas atgal netekusi 

darbo, dentisto padėjėja Miss 
Rebecca Roche vakar iššoko iš 
23 aukšto Lake Michigan dan
goraižio, 180 North Michigan 
avė. Ji nukrito iki 3-čio rūmų 
aukšto ir tuojau mirė.

mus dyįjejiems bra
vorams

Prohibicijos viršininkas Chi
cago j e E. C. Yellowley vakar 
atsisakė suteikti leidimus ope
ruoti dviejienis bravorams, 
Superior Brewing Company, 
732 North Leavitt street, ir 
White Eagle Brewing Compa
ny, 3755 South Racine avė. 
Atsisakymo priežastis — įtaria
mi asmenys kontroliuoja abe
jas įstaigas.

—P-lė C. Moore» patarnauja 
12 E. Chicago avemte krautuvė
je, išsilaužė ranką, kuomet va
kar eidama į virtuvę parpuolė 
aut grindų. Ji buvo nugabenta 
į Cook apskričio ligoninę.

ALEKSANDRAS URBONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 9 dieną, 9:25 .valanda va
kare 1933 m., sulaukt* 38 metų 
amžiaus. gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap.. Gardiškių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime mo

terį Benediktą po tėvais Jlašins- 
kaicė, seserį Kazimierą Kiaurakis, 
švogerį Wa'lterį. 3 anūkes, Johaną, 
Anną ir Lorettą, švogerį ^illiam 
Rašinskį, švogerką Juzefą Au- 
gustinaitienę ir giminės, <? Lietu
voj pamotę, 2 seseris ir brolį.

Kūnas pas.arvot.as, randasi 
So. Union Aye.

Laidotuvės įvyks subatoj 
žės 13 dieną, 8 vai. ryte iš 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
Kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro Urbonas 
giminės, draugai ir pažįstam: esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sesuo, Švogeriai, 
špogerkg, Ąn.ukjf 
ir ęiminėp

Laidptuvėse patarnauja grabo
rius S. P. Mažeika, JeJ. Yards 
1 138.

PETRAS BRENEBURGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 7 dieną. 9:50 valandą va
kare 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Pa
gramančio parap., Šaukėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudune' 5 

pusseserę Magdaleną Aleliunienę, 
Marijoną Baijorinaitę, Oną Ruk- 
šienę, Uršulę Poškienę, Marijoną 
Mitkienę, pusbrolį Joną Baijpri- 
ną ir brolienę Barborą, Iv^gcrių* 
ir gimine** o Lięnpvoj brolį Joną 
ir pusbrolių* ir gimines.

Kūnas pašarvota* randasi 2JH.9 
So. Emerald A*e.

Laidouivėj įvyks ketvirtadienį 
gegužė* 11 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio stelą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

visi a. a. Petro Breneburgio ! 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
PussMteės, Pusbroliai,
Btofanis, 
ir Giminės.

Laidptuvėse patarnauja grabo
rius J, F. fų^eįkis, Tel. Tfard*

buvo skiriamas
Lenkijoj, bet 
atsisakė, skai- 
Bostono mero

Boston, Mass., meras James 
Curley, kuris 
ambasadorium 
nuo tos vietos 
tydainas, kad 
vieta yra svarbesnė, negu pa
siuntinybė kokioj ten Lenkijoj.

Apskričio iždan vakar 
įplaukė $788,114 užsi

likusių mokesčių
Į Cook apskričio iždą vakar 

įplaukė $788,114 užsilikusių mo 
kesčių. Juos sumokėjo stam
bus mokesčių mokėtojai, kurie 
ikišiol mokėjimą vilkino. Pini
gai bus sunaudoti apmokėjimui 
valdininkų algų.

Chicagos žydai .protes
to demonstracijoje 

prieš Hitlerį
Apie 35,000 Chicagos žydų 

vakar dalyvavo protesto de
monstracijoje prieš Vokietijos 
diktatorių Hįtlęfj. »

rr

certas ir jo fatkeriu 
nonsensai

Gegužės mėn. 9 d. šv. Jur
gio bažnytinėj salėj Jįvyko pa
skutinis p-lės Mickunaitės gas
trolės koncertų, kuriuos rengė 
pats ‘“Draugas”.

šis paskutinis, kaip ir visa 
eilė kitų “Draugo” vajaus kon
certų, kurie penėjo visas Chi
cagos lietuvių “špitoles”, pasi
žymėjo publikos negausingu- 
mu. Visos publikos, kuri atėjo 
pasiklausyti švelnaus p-lės Mic
kunaitės balso, buvo nedaugiau 
kaip 50, gi visą didžiumą su
darė programo davėjai, t. y. 
p-lė Mickunaitė, p. Pocius, jo 
vedamas choras ir orkestras.

Mickunaitė visus sužavėjo
Viskas šudarė repeticijos, 

bet ne koncerto įspūdį. Kas 
liečia pačią meninę programo 
dalį, tai tenka pasakyti, kad 
p-lė Mickunaitė tikrai sužavė
jo visus savo antistišku balsu. 
Josios balso švelnumas ir lais
vas temperamentas teikė tikrai 
pasigerėjimų. Taip pat neblogai 
atliko savo numerius vaikučių 
simfonijos orkestras, p. 'Pociaus 
vedamas, ir jo choras.

“Nonsensai”
Gi kas liečia pačią prozaji- 

nę programo dajį, tai yra kun. 
Marčiulionio ir praloto Krušo 
kalbas, tai teko vien pasibjau
rėti, nes kaip vienas, taip ir 
antras prikalbėjo daug “pon-

Oratoriai
V

i Telefoną* Yard* 03® 

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovypai 

Turiu automobiliui visokiem* reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Aubtirn Avenue 
CHICAGO, ILL.

F. J. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai. 
.668 18tf» St. Tel. Canal 6174

Chicago, III.
rinw.w...i i ■■■ ■■ i ■ 1 wn>ii',uri ■ ■■ ............ — ■ — 

EUDEIK1S IR SIMUS
G R A B O R I A I

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas paeinama’ 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnayjmę

Pašaukite REPVĘLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

sensų”. (Pa.tie^ pruJ. 
termas).

Kun. Marčiuboiys “Draugo” 

dolais, cterydmas išvadą, kad 
pinigai y^a svarbiausias 
daiktu,.

PrųĮ. jKJNšas gi pawoksbnin- i 
kavo Mk didžiau
sias jjų pnęžas ir kaipo stokis 
laikraMis awodėwiwga «e^ioži- 
kišenėj.. Pagaliau visų <>jo!. 
tų imaem išsprūdo 
sensąs, įfcąi yra kad “NaujiettOs”' 
sutraukia didžiausias roMas į 
savo parengimus, piloto, pe- 
žiūriu kaip blogas <oims pasj-Į| 
taiko, gi jg pačių par^ugiMai 
būna visai sk.ysM-

kshland Am l M- ^hgagų, IU- 
m P*uspect U917 
Rez. IMlman ^224

6254

pp pietų 

’ll

SIMON M. SKOTAS
GRABORIUS JK BAL$AMUOIQJA$

Patarnavimas geras it nduangu*

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Mošų Patarnavima* lai
dotume ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ninga* b ųąbrąngus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielmkėje. 
graži

AV.

L J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
Tel.: Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
TcJ, Cioe*o 3726. Kopsią .dykai

i'RiiTrĮ’r*1—f! . i R*-'| ■■■■III iryli Į!"..'1W !»".9 'J .. -I ! ■ .

Lachavich ir Sumiš 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėM kuopigiapsia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbų busite ažganėdiAd. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS: 

1439 S. 49 Ct., Cicero, IU. 
Trf. Cicero 5927

Lietuves Akušerės ’
K* JABVSH 

Physical Therapy 
& Midwife 

6109 South Albany 
Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarųaują prie gim
dymo namuose ar H* 
goninėse, duodu ma- 
ssage, eleetrie treat- 
ment ir magnetię 
blanku* ir t, t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

.^'Akiu ".Cry^yiojai' ~

Tel. Yards 1829

DR. G* SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756. West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandoj nuo 10—4, nuo 6* iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12
8

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvln* akių įtempimą, kuria erti 
priežastimi galva* Ąan<ijimo, svaigimo 
akių aptemimo, oervuotumo, skaudant) 
akių kagtj, nuima kataraktų, atritaiao 
ttMmparegyat) i* «olitegy«tf. Prirengta 
teisingai akinio*. Visuose atritikimųoa* 
egsymioavimto daromas elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokykto* araikue. Valan
dą Oho MRtyį 5 «. Nedeliorai® pagal 
sutartį. Akinių kaiaoa pat pu*| pighus, 

Daugely^atŽikimis^'akys atl- 
tata®BĮĮo« to aNHht *»• 

giąjį Wp pirmfen, 
4712 South Avė.

Phone lBoirfev?rd 7589

Nėra abejonės, kad šis tvir- 
tjnimas yra žmingas; nes kiek
vienas sveikai protaująs žio
gus, dargi ščyras katalikas, 
paslenka įdomesnius wengi- 
inns, nes jis gerai supranta 
kų reiškia tokie “Draugo* “fa- 
tKerių” vieši pan>oksM ku
rtuose pamatuojama pinigiška 
reikkmė kaipo visų svarbiausias 
dalykas., O jeigu taip, tai kur 
gj vedi mus, viešpatie? —Y.
JIBICTRę

VhIm4q* amto 9 9
W. Marųuette Rd.
0*0 We*te*n Avenue 

Pbmv HEMLOCK 7i826
Ll!lL..l I1 U1 HMJ"-« ■"

Siedlinskis
DENTISTAS 

4143 Aręher Avenue *

DENTISTAS 
Grįio U Europos ir va praktikuoja 

senojoj virtoj. 
VALANDOS: 1,0-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniai* ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.
3335 So. Halsted St

TtL BOULEVARD 919,

A. MONTVID, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

24OP W. Madison St.
Vai. 1 iki 3 p© pietų, 6 iki 8 vak« 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brun*wick 0597

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte, 
nuo 6 iki 8 valandai vakar*, 

zpzrf iventadisuio ir ketvutudisnio

4442 Sottfh Westem Avenua 
Tel. Lafayette 4146 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro
1 r |,lpi „ | , —„.„M   

Ofiso Tg. Bogevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTAS!!
756 W. 35th St

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

Ncdšlditniiu* pagal sutartį.
■ - ' - .......... ...................."F

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEL’S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Su) 
Ofiso vjriyndps.: PW 2-6, nuo M

Nedėldieųiai* paga| *utajtj.
■VĮF"F»fdl I.llll • *WUI i ■' . ......... . ......... iww»"

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

arti 47th Street
Valanda* nuo 9 iki 8 vakare, 

Seredoj pagal sutartį.
■ "i 'f .'i n’ i.'> i', i . nu .anamii oii'i i in i

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefoną* Virgin i* 00)6

I    "I   1 '! ■ ■ rt'Jli!l’.-."l">"i!.UlW!ll>»ll I ||II|>„    >

Telefonas Grovehj.ll 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9 P. M.

Trečiadieny j ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvys)
6859 So. Western Avė., Chicago, 

Virš Gregg Vaistinyčios
Ui.

DR. A. L. YUSKA 
24M V. Usttoiuitt M. 

kampa* 67*b it Artadaų Avfr 
. Telefoną* GrovebiU 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
kr 7^9 po pistų, madom* po platų 4» 

*nedilinm* pagal susitariau.

Rsz. 6600 South Artifim Apmm* 
Pboa* Prospcct 6659 

Ofiso T*l. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hahtid Str*«t 
CHICAGO. ILL. !

Daktaras V, A, Šimkus 
gypytojas ir chirurgas 

efjM pMiaMiu, ilpunalu 
blauzdų gFah*-Valandc* nuo 1 U? 6* nuo 7 įkl 9 v. 

Nedaliomis ho 10 iki 12. 
>343 South Halstsd Sf&A 

Tel. Boolevatd 1401

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sįogryžimą
Qfįsa*: 4645 S. AąjiLAND AVĘ.

Ofi*o vai.: Nuo 2 i|d 4 ir nuo 4 •
vak. Nedėlioj pagal aotarimą 
Ofiso Tai.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Proipect 1930

drs.'bbse
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2201 West 22nd Street

rietą

Seredoaai* ir aedRiomia pagal sutartį, 
žtaūfencija 6631 So. Cgįifornia Ar*.

Telefoną* RtpubHc 786S

Dr. Suzana A. Slakis
Moterą ir Vaškų ligą Spedaliotė

4145 Archer Avė.
Ofi*o TeL LAFĄYETTB 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo * 9 iki 
12 ryto (išskyrų* atradom:*). Taipgi 
nuo 4 iki S vai vakar*. Uunuakai* b 
Ketvergaj*.

Rez. Tel. HYDE PARĮ 3)95

Įvairųa Gydytojai
Phone Armitag* 2822

1145 ifikMolee Aomo*

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M, 
Setedo* vakar* uždarys 

NedėUo j pagal raurt

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 35 me
tu* kąįpo patyręs gydytoja* chirurgą* ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujausiu* me
todus X-Ray u kitokiu* plektro* prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. ISth SL, netoli Morgan 

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

TeL Canal 311.0 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
■ 1 1 " i i,

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 Soatft Ashland Avė., % *u*e| 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų k Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 v4> tjvp nu.o 2 jŲ 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8«3.0 vaL 
vakaro Nedėl. nno 10 iki 12 v. 4i**<

Pbone Midvay 2880

Telefoną* Yard* 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South AMvnd Ąvantta 

Ofi*o valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pisi 

7 iki B vai. Ncdėl. npo 10 iki J2 
Rez. Telephone PJaza 3200

Ofiso: TtL Victory 6893 
Rez. Tel. Drevei

Rusa* Gydytoja* ir Chirurgas 
Q f i M i

NedSiomia ir šveattoKemai* 16—2.

Ofiso Tel. Victory 2284 *
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzič
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 V/entivorth Chicago, HL 
Valandos: ląryitp Holy Caos* HospitaL

Hemlock 6700 
nuo 2 iki 4 popiet ir auo 7 iki 9 v. v. 
Ketv. ir Nedėlioj jtikui pagal sutarimo.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Washington St.
Rpom 905 T*L Pearbom 7966 

, Valandų*; 9 rytų.iki 4 po pietų

Vakarop* Ucam. ir Ketv.—-6 iki 9 v*L 
4145 Atfbtr Apt. Tol. Lafaystta 7337

Namų Tel. Hyd* Park 3395 
f11*1 w»^mryu*FiųwRĮRF« ■ ■■ i u i. *    !■ į ppyymmm

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ąu*. 
Tel. Boulevard 2800 

R*<. 6515 So. RodupeU gt. -
T*L Republic 9723

■ ■ ■■111 ■■■ . ..............- 1          r ■įyi-’—

LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonus C&nul 6122

i Tel. Cabimet 16)6

W. E. HERR 
ADVOKATAS 

3241 So. Metei Ji! St 
Vid Jociau* Re*tm*to*to

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 f. yak.



Ketvirtadienis, geg. 11, ’33

j Tarp Chicagos 
Lietuvių

tumėm tokius gerus programus 
girdėti.

Su pagarba,
Mrs. V. Miliauskis.

Kenosha, Wis.

SUSIRINKIMŲ 
KALEND0RĖL1S

pasistengkime susirinkti kuto- 
skaitlingiausiai.—Valdybų.

Rengs kuo iškilmin
giausią kapų puoši
mo diena T. Kapinėse
Iš paskutinio kapinių globėjų 

susirinkimo; prašo visų puoš
ti kapus

MhXIM 
1/itvimoff

! < ,"*?<>

Dear
We lieur your program every 

morning and enjoy them very 
much. Thank you.

Penktadienį, gegužės 12

E, Gabris, 
Waukegan, 111. ;

nuo musų 
klausomės 

rytų; taip-

Chicagos LSS. Centralinės 
Kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks 8 v. vakare, Naujienų na
me. Visi draugai malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes 
turime apsvarstyti labai svar
bių reikalų, kurių negalima' to
liau atidėlioti. Taigi draugai,

Kriaučių lokalo 269 A.C.W, 
of A. susirinkimas jvyks Amai- 
gamated Centro name, 333 So. 
Ashland| Blvd. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti skaitlingai.—Valdyba.

(CLASSIFIEDADS

Gegužės 7 d. įvyko Tautiškų 
kapinių globėjų susirinkimas, 
kuriame apsvarsčius paprastus 
kapų reikalus, prieita prie ka
pinių puošimo dienos iškilmių. 
Globėjai nutarė šių metų dieną 
padaryti kuo iškilmingiausia ir 
kuo gražiausiai išpuošti kapus. 
Globėjai kreipėsi į asmenis, kw- 
rie turi artimus palaidotus ka 
pinėse jų kapus papuošti.

Kapai, kurie nebus papuošti 
gėlėmis, bus sulyginti, kad ka
pinės gražiau atrodytų. Tai 
daroma todėl, kad tikimasi su
laukti Chicagoje daug svečių iš 
kitų kolonijų ir netgi iš Euro
pos, kurie atvyks Pasaulinės 
Parodos proga. Globėjai kvie
čia visus pasirūpinti, kad kapai 
butų papuošti.—Rašė jas.

Ištaiso klaidą
Kiek laiko atgal “N.” tilpusi 

žinia apie kapinių lotų savinin
kų susirinkimą nebuvo visai 
tiksli dalyje, kur buvo kalbėta, 
kad komimistams neleis rinkti 
aukų. Turėjo būti pasakyta, 
kad lotų savininkai nutarė šį
met nerinkti aukų prie vartų, 
kaip buvo daroma kitais me
tais. Pinigai buvo renkami ka
pinių naudai.

Kad aukų rinkimo išvengti 
savininkai rengia pikniką tą pa
čią dieną Justice Parke. įžanga 
j pikniką bus 25c.

Smerkia “Vilnį“
Aš patyriau, kad norėdamas 

parašyti ką nors į“Vilnį“, tuTi 
būti ir “Vilnies“ pilietis. Jei 
neesi piliečiu, tai tavo žinia, 
nors ir bešališkai parašyta, 
jiems yra “nekošer”! Aš kaipo 
kapinių paskirtas koresponden
tas bandžiau pranešti “Vilniai“ 
tą patį ką pranešiau “Naujie
nose“. Bet vietoj kad talpinti 
ar netalpinti mano pranešimo, 
“Vilnies davatkos“ mane visaip 
išburnojo Išvadino priešu, etc. 
Galiu pasakyti, kad V. Andriu
lis ir jo aklos davatkos mane 
verčia būti jų priešu. Prie jų 
nesikreipsiu nei su* jokiu visuo
menišku reikalu.

—Paul Daubaras, kor.

Amerikos Liet. Dr. 
D-ja rinks sveikiau
sius lietuvių vaikus
Skelbia sveikatos konkurso 

smulkmenas; gegužės 16 pra
sidės egzaminacijos

I/.C.Thormtok
m.M.ĮjfW!JWĮayj

• ■-. $>

A. žyniontas:
Meldžiu priimti 

šeimynos ačiū. Mes 
jūsų programų kas
gi labai daug šeimynų klauso
si jųsų programų. Mes nepra
leidome nei vieno programo iš 
pat pradžios. Taipgi mes visus 
roselandiečius raginame klau
sytis tokių gražių programų.

Labai gražiai p-as žymontas 
programus vedi: aiški kalba, 
šauni muzika. Vienu žodžiu, 
puikiausius programus duodate.

Su pagarba,
Marcelė Butkus, 
Roseland, III.

Peoples radio programas
Prisirašykite į musų apulką

TEL. LAFAYETTE 1083

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

6023 S. Halsted St.
(Jansen Stud.) 

Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

CITRINO SULTYS UŽBAIGS 
RHEUMATIZMO SKAUSMUS

Daugelis gydytojų rekomenduoja cit
rinų sultys ir štai yra geras, pasitikėti- 
nas būdas užbaigti rheumatizmo skaus
mus, nežiūrint kaip skaudus ir kroniški 
jie nebūtų. Tik pridėkite keturių citri
nų sultys prie pakelio The Rev Prescrip- 
tion, kuria lengvai galite sumaišyti na
mie. šie ekonomiški naminiai vaistai 
pagelbėjo tūkstančiams ligonių Chicagoje 
išgydyti rheumatizmą, neuritis, raumenų 
skausmus ir sutinimus, šis mišinys pa
daro pilnų kvortą geriausių vaistų pini
gas gali nupirkti. Kainuoja tiktai keletą 
centų j dieną, The Rev Prescription par
duodama, rekomenduojama ir garantuo
jama visų didesnių vaistinyčių.

______ Automobiles
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbysčių 
automobilius už labai prieinamą kai
ną.

Telefonas Lafayette 1329

Peter Conrad

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

Norinti pirkti automobilį prašome atsilan
kyti pas Balzekas Motor Sales ir pama
tyti naujus CHRYSLER ir PLYMOUTH 
automobilius, kurie turi vėliausius išto
bulinimus kaip tai floating power, auto- 
matic dutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką ,tik Chrysler ir Plymouth 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.

Taipat turim daugybę vėliausios mados 
vartotų automobilių, kuriuos dar išpar- 
duodam nuo $25 iki $1000.

Krautuvė atdara nuo 8 ryto iki 10 vak. 
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
StanleyP.Balzekas.sav. Tel.Lafayette 2082 
Didžiausia ir teisingiausia autom. įstaigą

Šituation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIS paieško namų darbo, galiu 
dirbti kad ir kitokį darbi).

5616 So. Mozart St.

< - SirEsmonpMichaelį. Kaunin ®
Prie Anglijos nutraukimo prekybos ryšių su Rusija. — 

John Simon — Anglijos užsienio reikalų komisaras; Maksim 
Litvinov — Rusijos užsienio reikalų komisaras. Vidury — L. 
C. Thornton, nuteistasis kalėjiman Anglijos inžinierius, kurio 
nuteisimas ir privedė prie nutraukimo ryšių ir paskelbimo 
embargo Rusijos prekėms. Apačioj — Anglijos ambasadorius 
Rusijoje Esmond Ovey ir Rusijos “prezidentas“ Michail I. 
Kalinin.

ki daktarai, kuriems pagelbės 
slaugė. Motinos ir tėvai pra
šomi 
n tai s 
nešti

ateiti kartu su jaunes- 
vaikais. Jie neturės pa- 
jokių išlaidų.

4,000 Lindblom moki
nių entuziastiškai 
sutiko J. Babravičių

Du koncertui mokykite salėje, 
antradienį ir trečiadienį, su
silaukė didelio pasisekimo.

4.000 Chicagos Lindblom 
High School mokiniai entuzi
astiškai sutiko dainininką, Juo
zą Babravičių, kuris antradie
nį ir vakar dainavo specialiai 
surengtuose koncertuose moky
klos salėje.

Du didžiuliai jaunimo bū
riai, kurie koncertuose atsilan
kė pirmą ir antrą dieną, atsto
vaują visas įmanomas tauty
bes, kurias imigracija į šia ša
lį atvedė Chicagon, jautėsi su
žavėti paprastų lietuviškų liau
dies dainų, kurias Juozas Bab
ravičius jiems sudainavo. “Ty
liai, Tyliai Nemunėlis Teka’’ ir 
“Visur Tyla“ padare bene di
desnį įspūdį į susirinkusius, 
negu kitos dainos.

Dainavo šešias dainas
Abiejuose koncecrtuose J. Ba

bravičius dainavo tas pačias 
dainas. Jos yra, be dviejų, 
suminėtų aukščiau, ištrauka 
iš operos “Martha”, “The 
Pilot”, “Ei Uchniem“ ir “Kau
kazo daina“. Akompanavo 
David Nyvall, Jr.

Sprendžiant iš pasisekimo, 
kurio susilaukė antradienio ir 
trečiadienio koncertai mokyk
loje, J. Babravičiaus koncertas 
sekmadienį, gegužės 14 - d„ 
įvykstąs tos pačios mokyklos 
salėje, 6130 South Lincoln St., 
susilauks labai daug publikos.

Bilietus galima gauti įvairio
se lietuvių biznio įstaigose ir 
“Naujienose“. Kainos 
nuo 25 centų iki $1.00.

Chicagoj pakils pieno 
kaina; kvorta 1 
centą aukščiau

Ūkininkui mokės $1.75 centus 
už šimtų svarų pieno; arbi- 
tracinė komisija tarėsi 18 
valandų

Praeito antradienio vakare 
Peoples Furniture Krautuvės 
pavaišino savo klausytojus su 
radio programų, perduotu iš 
stoties WGES.

šį sykį dalyvavo artistas 
Juozas Babravičius, tik gaila, 
kad visai mažai dainavo, nes 
buvo pavargęs po koncerto, ku
rį jis davė tą pačią dieną Lind
blom High School. Bet atsi
prašydamas pasižadėjo sekantį 
sykį per radio daugiau padai
nuoti.

Jurgio Steponavičiaus veda
mas Naujosios Gadynės Choras 
pateikė dainų iš operetės “Nas- 
tute“. Prie to kalbėjo dakta
rai Lauraitis ir Draugelis. Taip
gi buvo koncertinės muzikos ir 
kitų gražių ir įdomių dalykų.

2608 West 47th St

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

CLASSIFIEDADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimas

A C VVDDDCC UKSAS EKPKESS
Kraustau, Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS ’
2649 W. 43 St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

BUŠŲ DREIVERIAI. mekanikai, už- 
veizdos, atidarome naują Rautą birže
lio 1 dieną iš Chicagos į Evanstoną. 
Nuolatinis darbas. Algos nuo $27.50 
iki $32.50 į savaitę. Turi turėti gerus 
paliudijimus. Reikalaujama investmen- 
tas. Matykite p. Sirvidas, vakarais 
7:30 — 9:30. 8638 S. Justine St. 
(1 blokas į rytus nuo Ashland Avė.).

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

Mes padarome experto darbą už jūsų 
pačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

Help Wanted—Female
- - - W -

OPERATORIAI, single needle bind- 
ing — pipers zigzag patyrę tiktai prie 
žiurstų teatsišaukia 711 W. Lake St.

REIKALINGA patyrus veiterka dirbti 
ant naktų.

6249 So. Ashland Avė.

Tikima, kad Chicagoje pakils 
pienas, po centą už kvortą.

Pieno kainos pakilimas išsi
vystė iš ūkininkų ir pieno per
dirbėjų arbitracines komisijos 
konferencijos, kuri vyko per 18 
valandų LaSalle viešbutyje, ir 
kuri užsibaigė tik 4-tą valan
dą vakar rytą.

Abiejos pusės atsiekė laikiną 
susitarimą pakelti užmokestį 
ūkininkams nuo $1.45 u4ž 100 
svarų pieno iki $1.75.

Galutinas susitarimas pri
klausys nuo dabar Washing- 
tone vykstančios konferencijos 
su administracijos atstovais 
dėl biliaus, kurio tikslas yra 
užkirsti kelią konkurencijai 
pienininkystėje.

RADIO
Atsiliepimai apie Radio Kliubo 

lytinius programus iš stoties 
WGES.

Laiškai Pašte
(APART NEDĖLD.)
I § S Į O J.I E S

Šie laiškai vrn avttje 18 Europos 
Kam jie priklauso, tejrul nueina 1 
vyri ausi ji paštą (Clark ir Adam: 
catviu) atsiimti. Reikia klausti nrfc 
langelio, kur padėta iškaba “Adver 
tised Window" lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUMERI, kais 
kad šiame sąraše pažymėta.

901 Barauskus Antonui
917 Mickievtfičius Adamas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PRANEŠIMAS
MR. L. M. NORKUS 

Atidaro Svečių Užeigą 
3958 W. lllth St.

“GRAND OPENING” 
arba Atidarymas įvyksta 

Gegužės 13tą, Subatos vakare.
Mr. NORKUS kviečia pažįs* 

tanius ir draugus atsilankyti.

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Chicago ir Illinois
BIZNIERIAI IR 
KRAUTUVNINKAI

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

ir mainymui visokios rūšies properčių, 
biznių, lotų ir farmų. Turint pinigų 
nusipirksite bent kokią nuosavybę ar 
tai namelį ar kokį biznį ir tuomi ap
saugosite savo pinigus.

Išpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai pirmus ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis —• “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas”.

Viršminčtais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH 8 CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

REIKALINGA mergaitė namų dar
bui. Turi būt ant vietos. 3358 West 
Polk St. Pašaukite Van Buren 6292.

For Reni
RENDON 6 kambarių flatas, kampi

nis namas, netoli gatvekarių linijos, pe
čium šildomas ant 2 augšto. Renda pi
gi. 4359 Sb. Maplewood Avė.*

RENDON štoras pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su vi
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas. 
Prieinama renda. 
šapų.

1635 So. 
Canal

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Pasaulinės Parodos 
Lietuvių skyriaus kviečiama ma
tare pravesti sveikatos konkur
są tarpe lietuvių jaunuolių nuo 
12 iki 16 metų amžiaus. Kon
kurso tikslas yra išrinkti sve»- 
kiausį to amžiaus berniuką ar 
mergaitę.

Daktarų draugija paskyrė ko
misiją tą darbą atlikti. Į ją į- 
eina sekami asmenys: Dr. K. 
Drangelis, Dr. T. Tundulis, Dr. 

,8. Biežis, Dr. A. Lauraitis ir 
Dr. M. T. Strikolis.

Gegužės 16 d. komisija pra
dės egzaminuoti konkurse da
lyvaujančius. Egzaminicijos į 
vyks kiekvieną antradienį, ket
virtadienį ir šeštadienį iki da
tos, kuri bus paskelbta vėliau. 
Egzaminacijos įvyks Gage Parkams nuo Bitino užeigą, 3958 
svetainėje, 55th ir Westem iriW. lllth St. Atidarymas įvyks 
kitose vietose, kurios Irgi bus Į šeštadienį gegužės 13 d. Gerų 
paskelbtos vėliau

Dear Sir:
We enjoy your daily broad- 

casts and hope you will con- 
tinue them.

Sincerely yours,
Frances Gasper.

Chicago.

Brangus Drauge:
Mes jūsų programą girdime, 

kas rytą ir jus visuomet gerus 
programas duodate. Labai ma
lonu butų, kad visuomet galė-

Perėmė užeigą
MT. GREENWOOD — M. 

Norkus, gerai žinomas biznie
rius, buvęs bridgeportietis, pe-

pasekmių, p. Norkui naujame 
Kandidatus egzaminuos pen- biznyje. Žv.

NEBŪK PLIKAS!
Musų gydymo metodu netik sustabdo pli
kimą. bet ir užaugina plaukus. Mes iš
naikiname pleiskanas, kurios yra priežas
timi naikinimo plaukų. Mes atgaiviname 
pražilusius plaukus, garantuojame užau- 
ginimą plaukų — Mokestis žemos.

Nemokėkite pinigų kol nepatirsite pa
sekmių. Mes duodame treatmentus. vy
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

Pasitarimo valandos nuo 10 ryto iki 
1-mos vai: po piet ir pagal sutartį.

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.. ......

'. ■ i!

UIm

Reikale “Sales Tax
Matykite J. P. VARKALĄ 

Valstijos Registruotas Audi
torius, kuris užveda sistemas, 
knygvedystes, išpildo valstijai 
reikalingus “Sales ir Ine ome“ 
Taksą Raportus. ;

Del pasitarimo kreipkitės 
Tel. Calumet 1656 

3241 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALTAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM
NAMUS

Reikale dekoravimo, maliavojimo 
bei kvietkavimo savo namo vidų 
ar lauką, tai malonėkite kreiptis pas 
mus. Gražus, greitas , ir prieinama 

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tol. Brunswick 9131
. .................... J NlįyLiRII,..A............ .

“SALES TAX” reikalau
ja, kad biznieriai ir deta- 
liniai reikmenų pardavė
jai, kurie ne išduoda sa
vo kostumeriams kvitas 
iškabintų savo biznio vie
tose visuomenės žiniai iš
kabą, liečiančią SALES 
TAX.
Tokia iškaba turi rastis . 
kiekvienoje biznio vie
toje.—

Naujienos yra prirengu
sios tokių iškabų. Jas 
Įima gauti už tiktai

15c

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieka 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate.
* Kreipkitės

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935

EXTRAl Marųuette Parke — Išsiren- 
duoja Storas ir 5 kambariai — geras 
bile kokiam bizniui..

2638 W. 69th St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 
Ice Cream baksai, Soda Fountain ir t. t. 
Biligheim Company, 1607-11 South 
State St.

ga-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,■

NAUJOJ VIETOJ

PAINT

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Rantančioms, Vedėjas, 
štai dabar musų krautuvėje keletas 

BARGENŲ: “
Sienoms popiera rolelis 

ir augščiau
SPAR Varnisb, galionas $ "| .25 
FLAT Paint, galionas $| gg 
3214 So. Halsted St.

5c

Išvalyk Vidurius — Tai Pama
tas Sveikatai!

TRINERIO KARTUSIS VYNAS
Prašalina Vidurių Užkietėjimą, 
blogą apetitą, Gazos, Galvos

Skaudėjimą, Nemigą.______

Zfei.

Tel. Yards 3408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS 
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

EKSPERAS knygvedys turi laiko pri
žiūrėti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk į savaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843.

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tučjaus 5717 Shertdan Road 

Praradau savo gražų namą, turiu par
duoti kartu ar skyrium.

Gražų Orientališką kaurą 9x12 ver
tes $250—$22.50. Custom padarytas se
klyčios setas $29, vertes $200. Kinietiš- 
kas kauras, Charles of London divanas 
su kede, lounge kėdė $12. Riešuto medžio > 
miegkambario setas $35. Rinktinas rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas, meilės sėdynė, sofa ant ratukų, mieg
kambario setas ir dvi lovos, radio, firan- 
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sheridan Road

MILIJONO Dolerių Paskola namų sa
vininkams pataisymams ir perdirbimams) 
darbas ir materijolas niekuomet daugiau 
negalės bus pasiūlytas tokia žema kaina: 
Prisirengk Pasaulinei Parodai. Mes tik 
ką užbaigėme puikiausi namą, ant Pasau
linės Parodos lauko. Tik mėnesis be
liko iki jos atidarymui. Pradėk statybą 
dabar ir mokėk per 2 metus. General 
Building Contractors Co., 111 West 
Jackson Blvd., kambarys 401. Didžiojo 
ofiso Telefonas Harrison 1671 ir ūmam 
reikalui Skyriaus Telefonas Central 3869. 
Reikalingi salesmanai.

PARDAVIMUI Ice Box’as. telpa 300 
svarų ledo, 2 show kęsai. 2 barai, svars
tyklės. Pigiai. 641 E 93 St.

Business Chances

PARDAVIMUI barbemė, 2 kėdės, iš
dirbtas biznis, su ar be pagyvenimui kam
bariais užpakaly arba renduosiu. Ra
šykite Box 1555, 1739 So. Halsted St.

AMERICAN BOTTLING CO.
JOE KUCA, Sav.

Mes išdirbinejame augštos rūšies ir 
geros skonies Sodą ir Papsą. Jeigu 
rengiate šokius, piknikus arba balių, 
prašome mus pašaukti, mes duosime jums 
geriausį patarnavimą.

šaukite Telefonas 664 W.
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

PARDAVIMUI grosernė ir delicates- 
sen, alaus ir vbko kas reikalinga. Biz
nis gerai eina, bet nesutikimas partne
rių verčia parduoti, yra ir kambariai. 

4554 So. Rockwell St.

MAŽA GROSERNĖ — 12 kamba
rių ruming aure — M bloko nuo Pa
saulinės Parodos vartų. Nevedęs vyras 
negali apsidirbti. Parduosiu tuojaus. 
auksinė proga. 1634 Prairie Avė.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren- 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ik 
8 vai. vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
iki piet. Įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau ėiuo adresu viri 40 metų

PARDAVIMUI cigarų, cigaretų ir sal
dainių krautuvė, gera vieta dėl pavienio. 

2451 W. 69 St.

BARGENAS. Pardavimui kendŽių it 
cigarų krautuvė.

2030 S. Canalport Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

REAL ESTATE REIKALAUJAME 
Ar jus norėtumėte gauti CASH už jūsų 
lotą. Mes turime pirkėjų, ateikite į 
kambarį, 815 — 139 N. Clark St.




