
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Ntws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois,

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, D1U 
ppdeje įhe, Ąct of March & 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The lithuanian Daily News

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois

Phone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL. XX Kaina 3c Chicago, UI., Penktadienis, Gegužės-May 12 d., 1933 No. 112

Naujos Kalbos Apie 
Prekių Taksus

Federalinė valdžia 
svarsto įvedimą vi
suotinų prekių taksų

Illinois politikieriai 
svarsto kokius nau 

jus taksus uždėti

Nori prekių taksais ar taksais 
ant kavos ir arbatos padengti 
viešųjų darbų išlaidas

VVASHINGTON, geg. 11. — 
Administracija mano finansuo
ti $3,300,000,000 viešųjų dar
bų programą įvedant visuotinus 
prekių taksus, arba tiktai už
dedant augštus taksus ant ka
vos ir arbatos. Kiek žinoma, 
prezidentas Rooseveltas nori 
naujais taksais sukelti mažiau
sia $220,000,000 į metus.

Visuotini prekių taksai yra 
svarstomi Baltojo Namo kon
ferencijoje. Esą darbininkų or
ganizacijos, kurios pirmiau prie
šinosi prekių taksams, dabar 
pranešusios, kad jos tiems tak
sams nebesipriešinS, jei jie bus 
sunaudoti 
darbų.

Viešųjų 
kartu su
trolės industrijų bilium busiąs 
patiektas kongresui ateinančią 
savaitę. Kartu busią pasiūlyti 
ir nauji taksai/' 13 kurių bus 
atperkami viešiesiems darbams 
išleisti bonai.

Jei butų įvesti prekių tak
sai, tai jų augštumas priklau
sys nuo to, kokios prekės nito 
tų taksų bus paliuosuotos. Pats 
prezidentas yra linkęs takšno
ti tiktai kavą ir arbatą, nes jis 
pirmiau yra pareiškęs griežtą 
pasipriešinimą prekių taksams.

parupinimui naujų

darbų programas, 
administracijos kon-

5PBINGFIELD, III., geg. 11. 
—Augščiausiam teismui panai
kinus 3 nuoš. prekių taksus — 
“sales tax”, kaipo nekonstitu- 
cinius, politikieriai laiko sku
bius pasitarimus ir svarsto ko
kius naujus taksus butų galima 
gyventojams užkrauti.

Daugiausia svarstoma tai, 
kaip butų galima išnaujo pra
vesti prekių taksus, pataisius 
biliuje visą tai, už ką tuos tak
sus teismas atmetė. Politikie
riai nori tų taksų, kadangi tai 
yra lengviausia pravesti ir ga
lima daugiausia pinigų surinkti.

Tečiaus abejojama ar dabar
tinė legislatura suspės tai pa
daryti, nes šimtai bilių laukia 
svarstymo. Be to administra
cija abejoja ar jai pasiseks ant
ru kartu pravesti tą bilių, nes 
ir pirmą kartą tik su didžiau
siu vargu tepravedė ir tai tik
tai padarius koncesiją farme- 
riames ir paliuosavus jų pro
duktus nuo prekių taksų. Delei 
to paliuosavimo teismas ir pa
naikino taksus.

Legislatura prašo 
prekių taksus ati
duoti bedarbiams

Prašo, kad sankrovos surink
tuosius taksais pinigus ati
duotų bedarbių šelpimo fon- 
dan

pasNaujosios bonų armijos vadai, kurie buvo apsilankę
!

prezidento sekretorių. Iš kairės į dešinę: Jos. Miller iš Mil- 
waukee, H. Foulord iš (Philadelphia, R. Taylor iŠ Seaittle ir J. 
Newlin iš Pittsburgh. Jie planavo naują bonų armijos maršą 
į Washingloną, bet laikinai jį atidėjo.

Nepaprastas daly
kas: Chicagos moky 

tojai gaus algą

Ispanijoj siautė siu 
dikalistų bombų 

teroras

CONNECTICUT GERIA ALVĮ LIETUVOS 3^
HARTFORD, Conn., geg. 11. 

—Nuo vakar dienos ir Connec- 
ticut pradėjo gerti 3.2 nuoŠ. 
alų. Valstija niekad nebuvo ra
tifikavusi prohibicijos, bet dė
lei politikierių peštynių dėl alaus 
kontrolės, valstija išbuvo be 
alaus daugiau mėnesio laiko.

Nubaudė ir išteisino

Wisconsino valstija 
uždaro visas 

pienines
MADISON, Wis., geg. 11. — 

Gubernatorius Schedeman šian
die išleido proklamaciją, kuria 
jis uždaro visas pienines, pieno 
apdirbimo ir pristatymo punk
tus ir Smetonos dirbtuves pra
dedant nuo rytdienos vidur
nakčio. Pieninės uždaroma ne- 
aprybotam laikui, iki sekamo 
gubei autoriaus patvarkymo.

šiuo pieninių uždarymu nori
ma kovoti su farmerių streiku, 
kuris prasideda šį šeštadienį.

Grudų kainos pakilo
CHICAGO. — Vakar grudų 

biržoje nepaprastai pakilo kvie
čių, kornų ir kitų grudų 
nos. Liepos kviečiai iki 
Už. bušelį, o komai iki arti 

Nemažesniu smarkumu
biržose ir Šerai ,prasidedant in
fliacijai ir kai kur pasireiš
kiant biznio atsigavimui.

Kila ir kitų prekių kainos.

kai- 
75c 
47c. 
kilo

ORH I

te

Chicagai ir anielinkei federa 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia protarpiais lietus; 
nedidelės permaina temperatū
roje.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 7> 
59

sa-

Horner svarsto pra
vėdintą naujų 
prekių taksų

SPRINGFIELD, III., geg. 
—Gubernatorius Horner su
vo padėjėjais su dideliu atsidė
jimu svarsto pravedimą naujų 
prekių taksų vieton tų, kuriuos 
panaikino augščiausias teismas.

Kolkas jokio nuosprendžio 
nepadaryta ir gubernatorius at
sisako duoli kokį nors pareiški
mą iki bus prieita prie kokio 
nors nitosprendžio. Tik tiek 
pasakė, kad svarstoma yrapra- 
vedimas naujų prekių taksų ir 
kad visai nemanoma tų taksų 
atsižadėti. Jei tai nepavyktų, 
tai butų bandoma pravesti pa
jamų taksus.

Bank, kuris yra 
nukukęs valdžiai

CHICAGO.—Meras Kelly po 
pasitarimo su mokyklų tarybos 
nariais paskelbė, kad tuojiaus 
bus išmokėta mokytojams alga 
už rugsėjo mėnesį, pereitų me
tų. Išmokėjimas sieks $3,400,- 
000. čekius jau pradėta siun
tinėti. . ’ -

Be to už kelių dienų bus gau
ta dar $13,000,000, iš kurių bus 
galima atmokėti mokytojams 
algas iki sausio 1 d. Meras sa
ko, kad tiek pinigų sutiko pa
skolinti bankai ant 1932 m. 
taksų varrantų,. bet su sąlyga, 
kad mokyklų taryba sumažins 
savo išlaidas. Tarybos nariai 
neoficialiai sutiko su bankie
rių pasiulyniu ir už kelių dienų
laikys nepaprastą susirinkimą, sprogdinti bombomis, 
kad formaliai savo sutarimą ra
tifikuoti.

MADRIDAS, geg. 11. —Sin- 
dikalistų paskelbtas 48 valan- 
dų generalinis streikas, praėjo 
be didelio pasisekimo. Streikas 
turėjo pagelbėti monarchistams 
ir respublikonų opozicijai pa
skelbti šalyjė karinę diktatūrą, 
bet tą suokrtbį susekus ir va- 
dite areštavus, jokio sukilimo 
nebuvo.

Pamatę pralaimėjimą anar- 
chistuojantys sindikalistai stvė
rėsi bombų teroro. Beveik ne 
vienas miestas neišsisaugojo 
nuo bombų. Pačiame Madride 
jos sprogdavo vidutiniškai po 
vieną kas valandą. Madride ii 
Barcelonoj buvo bandoma de- 
dinti vienuolynus, taipgi juos

SPRINGFIELD, III., geg. 11. 
—Augščiaiteiam teismui panai
kinus prekių taksus, sankrovi- 
ninkų rankose liko milionai do
lerių, kuriuos jie surinko iš 
pirkėjų, žadėdami juos sugrą
žinti, jei taksai butų pripažin
ti nekonstituciniais. Tečiau dau
gelis mažesnių sankrvų nevedė 
jokių sąskaitų apie sumokėtus 
taksus, o ir kitos sankrovos tik 
labai nedidelę dalį sumokėtų 
taksų sugrąžino, nes ne visi 
pirkėjai pasilaikė kvitas. Tokiu 
budu pas sankrovininkus vis- 
tiek pasiliks apie $5,000,000, 
kuriuos jie gali pasilaikyti sau.

Valstijos atstovų butas šian
die vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioj biznieriai yra ra
ginami nepasilaikyt sau su
ruktų prekių taksų, bet juos 
atiduoti bedarbių šelpimo fon- 
dan, nes tam tikslui taksai ir 
buvo renkami. Bet gal tik ke
li biznieriai išklausys tokio le- 
gislaturos paraginimo.

Kartu legislatura įgaliojo ko
mitetą apsvarstyti ar galima bu
tų pataisyti prekių taksų įsta
tymus taip, kad jie nesipriešin
tų valstijos konstitucijai ir ar 
galima butų juos išnaujo pra
vesti dabartinėje legislaturoję.A

Anglių vežikų ir kro 
vėjų streikas 

atšauktas

Teisia bankierių Mi- 
chell už taksų 
nesumokėjimą

NEW YORK, geg. 11.—šian- 
die prasidėjo nagrinėjimas by
las bankieriaus Charles E. Mit- 
chell, buvusio pirmininko Na
tional City 
kaltinamas
$858,419.68 pajamų taksų 1929 
ir 1930 m. Valdžia kaltina, 
kad jis nors tais metais turėjo 
apie $4,000,000 pajamų, tečiaus 
įvairiomis Šerų manipuliacijo
mis padarė tai, kad atskaitose 
galėjo parodyti tiktai nuosto
lius.

Pradės teikti farme 
riams paskolas

WASHINGTON, geg. 11. - 
Administracija skubiai bando 
sutvarkyti teikimą farmeriams 
paskolų ir morgičių refinansa- 
vimą. Tie fermeriai, kurie ne
turi morgičių, bet kurie norėtų 
pasiskolinti iki $5,000, galės 
paduoti prašymus žemės ban
kams jau pradedant nuo pir
madienio, nors dar morgičių re- 
finansavimo biliufej tebėra ne
pasirašytas.

Tyrinės ir Meliono 
taksų mokėjimą

Nuo bombų ir įvairiuose su
mišimuose žuvo 8 žmonės, 40 
žmonių liko sužeista.

Anarchistai buvo pasigrobę 
Badalona miestelį ir išsprogdi
nę kelis geležinkelio tiltus. Pe
čiaus civilė gvardija miesteli 
atsiėmė.

Švedijos ūkininkai 
priešinasi bedar

bių šelpimui
Atsisako remti socialdemokratų 

valdžios viešųjų darbų ir šel
pimo programą

STOSKHOLM, Švedijoj, geg. 
11.—-200,000 bedarbių laukiant 
greitos pagelbos iš valdžios, 
Švedijoj agrarų partija nutarė 
atsisakyti kooperuoti su social
demokratų valdžia pastarosios 
pastangose pravesti parlamen
te visuotiną nedarbo apdraudę 
ir paskirti 
viešiesiems

Negavusi 
negalėdama 
te bedarbių
socialdemokratų valdžia 
kiaiteia turės rezignuoti.

KAUNAS.— Taikos teisėjas 
nubaudė 3 par. arešto “Darbi
ninko” redaktorių p. Pr. Do
vydaitį už tai, kad tame laik
raštyje buvo įdėtas straipsnis, 
kuriuo šmeižiama Kauno Mies
to Ligonių Kasa, kad neva jos 
pinigais leidžiamas “Socialde
mokratas”. Kaltinimą iškėlė 
buvęs K. M. L. Kasos vaidybos 
pirmininkas drg. K. Bielinis.

Darbo federantas J. Berno
tas buvo patraukęs teisman 
“Socialdemokrato” redaktorių 
drg. S. Kairį, už tai, kad “So
cialdemokrate” buvo įdėtas vie
no K. M. L. Kasos tarybos po
sėdžio aprašymas, kur sakoma, 
kad J. Bernotas posėdyje triu
kšmavęs ir bliovęs. Taikos tei
sėjas drg. S. Kairį išteisino.

160,000,000 kronų 
darbams.
agrarų paramos ir 
pravesti parlamen- 
šelpimo programo, 

vei-

Bonų armijos bure 
liai vėl renkasi 

Washingtone

Ties Zapyškiu sprogo 
granata ,

Vienas žmogus vietoje užmuš
tas, antras smarkiai sužeistas

WASHINGTON, geg. 11. — 
Generalinis prokuroras Cum- 
mings paskelbė, kad reikalau
jant atstovui McFadden ir ga
vus daugiau skundų, teisingu
mo departamentas tyrinės bu- 
viteio iždo sekretoriaus Andrew 
Mellon priduotas atskaitas apie 
savo pajamas. McFadden kal
tina, kad Mellon priduotose at
skaitose yra nuslėpęs didelę da
lį savo pajamų. Tyrinėjimas 
busiąs daromas labai atsargiai 
ir galbūt bus paskirtas specia
lia investigatorius.

Gandhi gręsia mirtis, 
jei nepaliaus 

badavimo

6 žmonės nuteisti 150 
metų kalėjiman

PEORIA, III., geg. 11.— Fe- 
deralinis teismas, pasiremiant 
naujais įstatymais, kurie buvo 
priimti Lindbergho kūdikį išvo
gus, šiandie nuteisė Šešis žmo
nes kalėjiman už išvogimą žmo
gaus ir reikalavimą išpirkimo. 
Visi šeši liko nuteisti bendrai 
150 metų kalėjiman ir užsimo
kėti bendrai $20,000 pabaudą. 
Kalėjimo bausmės atskirai sie
kia nuo 2 metų iki 42 metų. 
Beveik visi nuteistieji yra ita
lai, kurie sudarė šaiką ir spa
lio 6 d. Moline išyogė turtin
gą Huughe, kurį pąliuosavo tik 
gavę $5,000 išpirkinio.

POONA, Indijoj, geg, 11. — 
Gydytojas Dr. Ansati, kuris 
tapo pašauktas prižiūrėti Ma
hatma Giandhi laike jo trijų 
savaičių “apsivalymo” badavi
mo, pareiškė, kad Gandhi turi 
tuojaite paliauti badavimą, jei 
jis nori išlikti gyvas. Po trijų 
dienų badavimo Gandhi jaučiasi 
silpnas ir praleido labai nera
mią naktj. Jis sunkiai serga 
geltlige ir vėmimu.

Pas jį skubiai vyksta jo žmo
na, kurią anglai paliuosavo iš 
kalėjimo.

CHICAGO.— Anglių vežikų 
ir krovėjų streikas tapo at
šauktas ir streikieriai sugryžo į 
darbą. Streikas tapo atšauk
tas po derybų tarp nepriklau
somųjų anglininkų ir unijos.

Skaitoma, kad streiko atšau
kimas buvo pralaimėjimas ra- 
ketieriams, nes ikišiol visas 
derybas vesdavo raketieriška 
trokų savininkų asociacija, ku
ri iš angliakasių imdavo augš- 
tas narystės duokles.

Tai associacijai vežikai ii* 
krovėjai dirbdavo pigiau, negu 
nepriklausantiems prie tos aso
ciacijos. Nepriklausomieji au
glininkai nusitarė irgi tiek pat 
mokėti savo darbininkams, kiek 
moka asociacija, delei to ir kilo 
streikas. Po trijų dienų streiko 
Unija sutiko tartis su nepri- 
klausomiasiais anglininkais, su 
kuriais ji pirmiau nesitardavo. 
Po pasitarimo streikas tapo at
šauktas.

Manoma, kad raketieriška 
asociacija ilgainiui liks visai 
sunaikinta, nes ir miestas at
sisakė samdyti trokus 
ninku, kurie priklauso 
ciacijai, o prokuroras 
josi nariams teismu.

ASUNCION, Paraguay, geg. 
11.—Pusiau oficialiai paskelbta 
didelė paraguayiečių pergalė 
Gran Chaco teritorijoj. Esą 
veik visas boliviečių pulkas li
ko išnaikintas ir daug karo me
džiagos paimta.

(Boliviečių pranešimas sako, 
kad ataka tapusi atmušta).
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SCOUTH BEND, In<L, gėg. 

11. —-Dvi vietos firmos paskel
bė algų pakėlimą: JSouth Bend 
Tribūne-MJ nuoš. ir Southern 
Mills Products Co.—11 nuoš.
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WASHINGTON, geg. 11. — 
Bonų armijos būreliai vėl ren
kasi Washingtone, kad tuo bu- 
du 'reikktauti iš valdžios išmo
kėjimo bonų ex-kareiviams.

300 veteranų būrelį atsivedė 
komunistai. Juos valdžia pri
glaudė Fort Hunt, Va., kuri jie 
turi ir pasilikti.

Keli kiti būreliai įsigavo į 
patį Washingtoną ir apsistojo 
tuščiuose lotuose. Vienas bū
relis iš apie 150 veteranų ap
sistojo netoli kongreso rūmų. 
Policija įsakė jam išsikelti kur 
kitur, arba eiti į Fort Hunt. 
Veteranai atsisakė eiti pas ko
munistus ir jie persikėlė į mies
to pakraštį.

KAUNAS.—Nesenai Zapyškio 
v. Rupėnų km. gyventojas kaž 
kur rado nesprogusią grana
tą; sako, kad Nemuno ledas 
atnešęs nuo Kauno ar Alytaus. 
Pilietis parsinešę granatą ėmė 
krapštinėti ,norėjęs išardyti. 
“Ekspertu” pasikvietė pil. Ma
kūną. Kurį laiką darbavos abu. 
Pagaliau Makūnas ėmė kaž kaip 
jausti pavojų: sako, gali sprog
ti—-aš einu sau< Ir pradėjo ša
lintis. Kelis žingsnius Markū
nui tolyn pažengus— granata 
sprogo ir pirmąjį pilietį per
traukė pusiau, vietoje užmušda- 
ma. Makūnui žiauriai sudraskė 
kairiąją koją ir visą kūną pri
varė skeveldrų.

Makūnas garlaiviu atgaben
tas Kauno miesto ligoninėn.

Prašo palengvinti Ang
lų prekybininkams

Vokietijos studentai 
degino knygas

Bet deginimas nebuvo toks 
“iškilmingas”, kokio tikėjosi 
naziški studentai

tų savi
tai aso- 
grumoja

Automobilius užgavo 
vaiką; mergaitę 

pasikorė
CHICAGO.—Marie Bode iš 

Riverside, 14 metų high schooU 
mokinė, važiuodama automobi
liu užgavo dviračiu važiavusį 7 
mėtų vaiką ir sunkiai jį sužei
dė. Parvažiavusi namo ji nie
kaip nesirodė ir ant rytojaus 
ji pasikorė savo kambary, su
sisukusi virvę iš paklodės. Pa
liktame raštelyje mergaitė tei
sinasi, kad nelaimė įvyko ne dėl 
jos kaltės.

BERLYNAS, geg. 11. — Na- 
ziški Vokietijos studentai 64 
universitetuose, pasekė Chini- 
jos imperatorių, kuris virš 2,000 
metų atgal sudegino knygas ii 
rašytojus ,kad išlaikyti žmones 
“sveikame primityviškume”, va
kar degino visas “ne-vokiškos” 
dvasios knygas, ar tai pačių vo
kiečių parašytas, ar verstas iš 
kitų kalbų.

Bet deginimas toli nebuvo 
tokis “iškilmingas”, kokio tikė
josi tie studentai. Pa v. Berly
ne jie tikėjosi sudeginti apie 
20,000 knygų, bet pasisekė su
deginti tik kelis šimtus knygų, tuvių kapitalais.

KAUNAS.—Anglijos valdiš
kos vietos kreipėsi į Lietuvos 
vyriausybę su prašymu, kad 
jų prekybos firmų atstovams 
(komivaježeriams) butų taiko
mos lengvatos, atsižvelgiant į 
sėkmingai besiplečiančius Lie
tu vos-Anglijos prekybos santy
kius, nes, šiaip užsienių preky
bos atstovams, su kurių kraštų 
valstybėmis nėra sudaryta di
džiausio palankumo prekybos 
sutarčių, yra taikomi dideli mo
kesčiai ir kitokie suvaržymai.

Kaune bus klijų fab
rikas

Keli turtingiKAUNAS.
Kauno žydai arti miesto (ties 
Birutės kaimu) nupirko 1 ha 
žemės sklypą ir rengiasi šiemet 
pastatyti klijų fabriką. Perei
tą rudenj didelis klijų fabrikas 
yra pastatyta Kaišiadoryse lie-

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

Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

■
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KORESPONDENCIJOS
Baltimore’ Md

Kaip mes šventėm pirmą 
gegužės

Vietos socialistų partijos sky
rius surengė aikštėje prie mies
to salės prakalbas. Komunis
tai rengė demonstraciją, bet 
nedaug temaršavo. Atmaršavę 
j aikštę, kur socialistai sakė 
prakalbas, tuoj komunistai pra
dėjo baubti, kaip veršiai. La
bai blogai atrodė, bet kągi da
rysi, — negi su fanatikais vai
rių kelsi. Toks komunistų elge
sys — tai pamėgdžiojimas tos 
davatkos, kuri svaidė anais me
tais kiaušiniais į kUn. Mockų.

West Frankfort Biz 
nio ir Profesijos 

Rodyklė
Telefonas 13

B. H. WEBB, M. D.
VIDURINĖ MEDICINA

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius. 
Webb Building.

WEST FRANKFORT, ILL.

A S. ALBERT, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT, ILL.

PALMER INSURANCE
AGENCY

Pirmiaus buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

110S. Emma St.,
Telefonas 363

WEST FRANKFORT. ILL.

VakaYe lietuvių A. C. W. 
unijos 218-tas skyrius Lietu
vių svetainėje parengė prakal
bas. Kalbėtojas buvo L. Pru- 
seika. Kalbėjo apie -gegužinės 
šventės pradžią ir jos reikš
mę. Taipgi aiškino apie Vokie
tijos respubfikos perversmą — 
Hitlerio įsigalėjimą. Kalbėtojas 
už tai kaltino socfaldemokra-* 
tus, taipgi pridėjo kaltumą 1Y< 
komunistams, kkd jie sakė, 
jkog reikia daugiau kovoti prieš 
socialdemokratas, negu prieš' 
fašistus.

Be reikalo !PruSeika kaltina 
socialdemokratas. Kiek man 
yra žinoma, tai Vokietijos so
cialdemokratai gynėsi ir smar
kiai kovojo Už respublikos iš
laikymą, o komunistai dažnai 
paremdavo fašistus, kad su
triuškinus respubliką. Tai kam 
dar Pruseika primeta kaltę so
cialistams ?

Ką Pruseika pasakė apie 
unijas ir kokią taktiką reikia 
vartoti paskelbus streiką, tai 
aš pilnai sutinku. Mat, bim- 
biniai komunistai, jeigu ne jie 
vadovauja, tai, nežiūrint ko
kiose sąlygose streikas eina, 
jie tiesiog krikdo jį. Tokią tak
tiką Pruseika pasmerkė ir' 
smarkiai vanojo bimbinius. 
Prieš mane sėdėjo žaldokas. 
Kai (Pruseika, įsismaginęs, pra
dėdavo atakuoti bimbinius, taiį 
Žaldokas tik pasiraivydavo ir’ 
kai kada sumurmėdavo. Abelnai 
neblogą prakalbą pasakė, tik 
nedaug klausytojų tebuvo. Tai 
taip gegužinę šventėme.

» » »
Gegužės 8-čią A. C. W. 

jos laikėme susirinkimą
jos raštinėje. Nutarėme siųsti 
delegatas į Washingtono Kon-; 
tinentalį Kongresą. Delegatais 
išrinkome K. Matuliauską ir V. 
Pečiulį. Kadangi dar Pruseika* 
buvo Baltimonėje ir Latejo įi 
skyriaus suširinkima, tai, pa
kvietus, pasako tinkamą pra* 
kalbą. Unijistų nemažas būrys 
buvo susirinkime, tik kažin ko
dėl musų moterys nesilanko į 
susirinkimus.

Rubsiuvių gyvenimas blogas, 
nes mažai darbų. O tai reiškia 
mažą uždarbį. Bet ūpas gana 
geras ir gyvename vilties ne- 
pamesdami bei laukdami gėrės-

Telefonas 286

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

sviestą

408 W. Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

uni- 
uni-

ir

Phone 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims 

Merginoms
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

Telefonas 161
UNION FUNERAL

SERVICE 
Ambulansų Patarnavimas 

AVEST FRANKFORT, ILL.

ir 80 farmaceutų, kurių turite 
ir panevėžiečiai.

Paskaitų santraukas žemiau 
dedame.

Prof. Blažys skaitė “Ka'ip iš
laikyti sveiką žmonių rasę”. 
Apie 2&% jaunuolių, sako; yra 
atleidžiami nuo karo tarnybos, 
dėlto, kad jie fiziškai bei psi
chiškai nesveiki. Lietuvoje pri- 
skaitoma apie 15,000 silpna-i 
pročių. Kitose valstybėse su
laikymui dauginimosi tokių ne
normalių žmonių buvo jau riet 
seniau išleisti įstatymai, kurie 
draudė tuoktis. XIX amž. fa- 
baigoje tapo išrasta priemone 
padaryti juos nevaisingais (ste
rilizuoti). Taigi, ši priemonė 
butų gal viena iš sėkmingiau
sių kovoti su silpnapročių plė
timosi, bet kol nėra įstatymo, 
to padaryti negalima. Reikia 
pačią visuomenę šviesti, kultū
rinti, kad patys žmonės su
prastų reikšmę ir vengtų ves
tis.

Profesorius Mažylis skaitė — 
“Abortai ir moterų sveikata”. 
Lietuvoje moterys dirba įvai
rų fizinį bei protinį darbą ly
giai su vyrais — pradėjo pro
fesorius, — bet moterys daug 
greičiau sensta negu vyrai. 
Kokios priežastys greitesnio 
moters senėjimo? Ne kas kitas, 
kaip profesinis darbas, dažnus 
gimdymai ir abortai. Skaitlinė
mis nurodė, kiek kitose valsty
bėse daroma abortų. PaV. Vo
kietijoje liek abortų kiek ir 
gimdymų. Maskvoje — 10 gim
dymų — 170 abortų, o Lietu
voje 3 gimdymai — 1 abortas. 
Lietuvoje gimdymų būna į 
metus apie 66,000, tai abortų 
apie 20,000.

Pagal gydytojų specialistų 
apskaičiavimą, ketvirtadalis mo
terų ligų įvyksta per abortus. 
Netekėjusios moterys sudaro 
25%, o vedusios 75% abortų.

Pasisakęs, kad abortai ža
lingi, prof. padarė išvadą, kad 
palikti nėščia gali tik įtokia 
.moteris, kuri galės ir sugebės 
kūdikį auklėti, o vyriškis turi 
atminti, ar jis sugebės pagel
bėti išauklėti vaiką.

Prof. Ktizmri skaito — “Vė
žio figa ir kova su ja”. Vėžys 
prasideda vienoj vietoj ir išsi
plečia visam organizme, 
vėžio mirtingumas viršija 
džiovos mirtingumą. Vėžio 
šiais laikais yra smarkiai 
platinusi, todėl ją vadina
“socialine”, ši liga gali prasi
dėti kiekviename kūno narve
lyje, išskiriant tik rankų delnus, 
kur dar nė kada nebuvo. Vė
žio ligą sukelia įvairus parazi
tai ir nuolatinis narvelių erzini- 
masis. Seniau ją gydydavo ope
racijos budu, dabar gi — radio 
ir rentgeno spinduliais, kurie 
gana gerai atlieka 
nį ir mirtingumui 
užkirto.

Vėžio liga yra
kenksminga. Kilus 
tuoj aus reikia kreiptis pas gy
dytoją.

IPo paskaitų, prelegentai a t-? 
sakinėjo į paklausimus, kuriuos 
teikėsi patiekti Panevėžio vi
suomenė. Iš paklausimų, kurių 
buvo įteikta virš 70, prelegen
tai sudarė nuomonę, kad pane
vėžiečiai rimtai išklausė pa
skaitas ir sukėlė susidomėjimą 
aktualiais medicinos klausimais. 
Panevėžio visuomenė laukia ir 
daugiau tokių įdomių paskaitų.

Paskaitos prasidėjo 
ir užsibaigė 20 vaL 
buvo visiems laisvas.

III

M

Telefonas 33
OTIS STONE LIETUVOS ŽINIOS

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 313

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

OrnamentaliŠkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT, ILL.

Lietuvoj kasmet pa 
daroma 20,000 

abortų
Visoj Lietuvoj yna 15,000 silp

napročių. — Medicinos fakul
teto diena Panevėžy.

Nuo 
net 
liga 
išsi
liet

savo uždavi- 
kelią žymiai

pavojinga ir 
įtarimui,

5 niio 12—20 metų, 3 nuo 8— 
12 mt., 18 nuo 5—8 metų, nuo 
3 iki 5 metų — 18 vyrų ir 2 
Moterys; hito 1 iki 8 metų — 

vyrai' ir 2 moterys, iki 1 
metųi — 1 vyras. Viso 91 as- 
mW. Be įto, nesmerktų s. d. 
kalėjimu yrą 4 vyrai ir 4 mo
terys vedę. Nuo 25 metų iki 
45 m. nusmerkti s. d. kalėji
me iki gyvos galvos 7 vyrai, 
nuo i2-*-20‘ nr. — 48 vyrai, nuo

mot., mto # Met__ 52 vyr.,
nuo 3—5 m, — 57 vyrai, 3 

143 vy-

iki 1 met. 1 vyras. Nuo 21 iki 
25 metų yra nusmerkta: 1 iki 
gyvos galvos, 8 nuo 12—20 
metų, 4 vyrai ir 2 moterys 
nuo 8—12 m. 13 vyrų ir 1 mo
teris nuo 5—8 m., 11 vyrų ir 
3 mot., nuo 3 iki 5 m., nuo 1 
iki 3 metų — 2 vyrai, iki 1 m. 
— 1 vyr. viso 46, plius 1 ve
dęs. Nuo 25—45 m. 8 vyrai 
nusmerkti ligi gyvos galvos, 
20 vyrų — nuo 12—20 m., nuo 
8—12 metų nusmerkti 22 vy
rai, nuo 5—8 nusm. 24 vyrai,

nuo 3—5 metų — 14 vyr. ir 1 
mot* nuo 1—8 m. — 2 vyrai. 
Viso 91. Virš 45 metų nuo 5— 
20 metų nusmerkti 3 vyrai. 
Tokiu budu Kauno s. d. kalėji
me yra 146 politiniai nusikal
tėliai nusmerkti s. d. kalėjimu.

Taigi, bendrai kalinių Kauno 
s. d. kalėjime balandžio 1 d. 
buvo 980 vyrų ir 114 moterų, 
viso 1094. Iš šių kalinių skai
čiaus 2 vyrai ir 1 moteris yra 
valstybinėj psichiatrijos ligoni- 
valstybės psichiatrijos ligoninėj.

mot., nuo 1—8 met.
raT, 6 rifot., iki 1 ftietų — 1 
^yras — viso 873 asmenys. 
Virš 4’5 m. nusmerkti s. d. ka- 

iki gyvos galvos 1 vy- 
ifcifev rifriri metų 5 vyr.,
mto 8—12 nusmerkti į vy-

rilįto 5—8 mėftų — 3 Vyrai, 
iki) 5 met, —- 5 vyrai ir 

tmsmerk- 
i vi-

USmt^fik'sis Peru, Pietų Ame- 
rikoĮj’, diktatorius Lilis M. San- 
cheZ

litinįtfį, arentu 45 krimtatimai1 
nusįkaMi’ai!. Mmt-
nistraei^ badu vM 1 to'ėri1. 8į 
vyrai ir Mėrtėrys iki i mčnd 
— 14 vyrų1. Peršliodami’ 4 vy-i 
rai, 1
vyrsli ir 4^ ift^ysL fcri- '^smerktų s. d. kalėjimu iki 
min|ta^ 788 vy%
rai ir j d....................

Pdfiitiž^ iri. — ’
mi viso W vyrai žr moterys. ! W' & :W 8 triW^ 
Viso* 210’,^ » -iki 5 fnet.

198 ,vyr<’ JŽS mot., fti 1 me- 
tų 2 vyrai, viso 515 asmenų.

Politinių kalinių ri'USmerktų 
s. d. kalėjimu jų amžiaus at
žvilgiu it bausmių įvairumu 
:taip atrodb: nrio 17 iki 21 me
tų yra nusmerkti nuo 3—5 me
tų 1 vyras, nuo 3 met. 3 vyrai,

asmėnų : $92 vyrai > 18 hffdte- 
rų.

Kaliniai amžiaus atžvilgiu ir 
bausmių įvairumu šitaip atro
do: nuo 17 iki 21 frtėtų yra 
vienas kriminaliais kalinys nu- i 
smerktas s. d. kalėjimu riuo' 
12—20 met.; nuo 21—25 metų 
nusmerkti 3 iki gyvos galvos,

šeruG

W vyrtty W 8 moterys

Perimai, kriminalinių kailinių,

yra 11 vyrų, nuo 
'$2^20 iriftotų yta $9 vyrai, nuo

— 63 vyrai, 6 mot., 
F — 68 Vyrai,, 

i. — 83 vyrai, 
j8 mriterų’, riuo 1—3 met. —

Atsiklaupus and Kelių ... ;
. .. Pasilipus kad Lubos Pasiekti 

; .7 rt - ■ ■ , -a
CLEANING • CLEANING

. Save a lot of that hafd 
Ictbar Įfy iishtg ♦ *.

H SPIh H
mm r®

THE MASTER CLEANER V_

Makes your
SPRING CLEANING
ir Abelną Namų darbą padaryti smagesniu, 
negu kaip dabar tik sunkenybe.

HRH padaro darbą chemišku budu suminkštindamas vandeni ir 
visai ištirpdamas... ir todėl reikia labai mažai pastangų padėt! 
palyginant su kitais valytojais. Ne nubruožia porcelianos, arba 
kitų panašių švelniai išbaigto paviršiaus. Jūsų pinigai grąžinami 
jeigu nebusite užganėdinti.

KODĖL MOKĖTI 
RENDA

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimą NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

E. V. SIMPSON
PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali 
WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
WHOLESALE AND RE.TAIL 
Maliava ir Popieravirriui Popieta 
x 1113 Easc Main St.

WEST FRANKFORT, ILL.

Kovo m. 12 d. IPanevėžio gy
dytojų draugijų valdybos (mat 
yra dvi dr-jos) surengė šaulių 
•teatro salėje visuomenei keletą 
paskaitų, kurias atliko Medici
nos fakulteto profesoriai.

Pradedant paskaitas, Pane
vėžio g. dr. v-bos pirm. gyd. 
A. Domaševičius, prakalbos žo
dy padėkojo svečiams už atsi
lankymą į Panevėžį ir sutikimą 
skaityti paskaitas.

Medicinos fakulteto atstovas 
prof. Mažylis, savo įžangos žo
dy pabrėžė, kad jam labai ma
lonu buvo atsilankyti į Pane
vėžį, kuriame jau nebuvo 30 
metų. Stebėjosi Panevėžio mies
to augimu ir kulturėjimu. Li
goninės: žydų ir apskrities sa
vivaldybės gerai užlaikomos ir 
•tvarkomos.

—Mes atvažiavome
profesorius, — ne gydytir tu
rint savų gydytojų, bet supa
žindinti su šių dienų medicinos 
mokslo tyrimais.

Medicinos fakulteto tikslas 
yra puošti gydytojus specialis
tus, kurių iki šiolei jau išleis
ta: 180 gydytojų, 90 dentistų

NUVALYKITE
savo popierubtas arba fiiur- 
kSčlas sienas—taipgi Lan
ginis Uždangalus—-su Ab- 
soreno — jis užgančdlna!
į............ .......... . ........................ . h . ................... ............. ..

Fihest deariėr for silver- and glass 
vare, dishes and pots. Keep HRK 
kandy in tlie kitęheh and bath- 
rt>C>m .... Buy a good supply 
and ūse it all over the house.

Ai mos» storos that
St\j&w$S.K

“Namų Daktaras”
16 vai. 
Įėjimas

Telefonu 346

Home Lumber Co.
Medžiai, Maliava, Stiklai, ©ratai 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namų statymai.

101 We#t Poplar St.
WEST FRANKFORT, ILL.

ir

Kauno kalėjime ben
drai yra 1,094 

kaliniai 
—

m ’ KAUNAS. pHHHHHH 
sako ’rankiųjų darbų kalėjimo veda

mų kalinių statistiką, balan
džio 1 įd. Karino s. d; kalėjime 
atlieka bausmę — nusmerkti 
S. d. kalėjimu viso 515 krimi
naliniai nusikaltėliai ir 146 po
litiniai nusikaltėliai; nusmerk
ti paprastu kalėjimu — 85 kri
minaliniai nusikaltėM i'f 7 po-?

Pagal Kauno

Dr. A. Karaliaus parašyt®, 175 pusi. $2 
vertes Knygą, kuli turėtų būti kiekvie
noje lietuvių šeimynoje —

NAUJIENOS duos VISAI DYKAI vi
siems, kurie užsirašys “NAUJIENAS”: 
sau, savo draugams, pažjstatoiems arba 
giminėms.

■ ■> .

Naujienos Chicągojeir kitur matams — $8*00, pusei mėty 
—$4.00; ‘visur kitur Amerikoje -r- metams $7*00, 

.pusei metų — $3.50.

I : ; $ių#kitę ;p,tyi#aįa atba »mQney orderiu.

IHE' “NAUJIENOS” ' ... MH 

1739 So. Mateied Street 
CHK^A^ JliUWS

■ I ■ ■*■*«<
'r'1 w l'* h

Jau'tapo susitarta 
su laivų kompani
joms dėl šių metų

EKSKURSIJŲ
I LIETUVA

EKSKURSIJOS

LIETUVON
Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga pasi

rinko šiais metais dėl keliaujančių 
Lietuvon patogiausius laivus.

Laivu “STATENDAM”
kuris plauks į Rotterdamą, iŠ ten gelžkeliu j Klaipėdą.

... ..... .. ... ............... iri—iiaing1

Laivu GRIPSHOLM
SLA. EKSKURSIJA tesiai į KLAIPĖDĄ.

BIRŽELIO 3 DIENĄ
Laivu “FREDERIK VIII” 

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

ginus kaip paskirta.

LaivuBfeRENGARlA %
į Angliją, iš ten kitu laivu į Klaipėdą, arba galima išlipti 

Franci joj e ir iš ten važiuoti geležinkeliu į 
Klaipėdą arba Kauną.

LIEP^iŠDIENį
Laivu “LEVIATHAN”

į Bremeną, iš ten gelžkeliu 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.

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

SERVICE
168 Graind 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”
1739 So. Halsted

PAUL MOLIS, I>30—24th St.. 
Detroit, Mieb.

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

J. J. URBŠAS. 197 Oak Street. 
Lavrence, Mass.

J. ZEMENTAUSKAS. 
130 Congress Avenue, 
Waterbury, Conrt.

C. J. WOSHNER» 122 Homaday 
Road, So. Pittsburgh, Pa.

A. VARAŠIŪS, 1200 Carson St., 
Pittsbnrgh, Pa.

A. VELECKIS, 502 South Avė., 
Bridgeport, Conn.

Laivakorčių Skyrius.
St., Chicago, III.

Prirengiame ir sutvarkome visus reikalingus kelionei do-
nuo

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanok, 
twknming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterim* 
seredomis iki 7 v. V.

WISSIG
ŠpeeMfitks II 

Ru*ij<>»

Batas
Kapitonai

Pasauliniame kace

gydo Visas-, ligas vyrų ir moterų per 2$ mė 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JO 
Speęialisltai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir, pūslės, užnuodijusiu krau
jo, odos, ligas, Žaizdas, reumatizmą, gdtMos šMusteuuS, Aiahstett* nuga
roje, kosėjimų, gcrkUs skaudėjimą Ir lupĄ . .JeUn kiti ų*-
galJjo jus ingyti, attikite čia ir persitiknnKi£e jis jums gaH padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metų ir Hgydė tūkstančius ligonių. PataridM 
dykai, OFISO VALANDOS: Kasdie nao 10 x^lUrį<J0J ryte iki 1 
valančiai ir nuo 5-8 valandai vakari. Nedfefidirifs nuo 1! ryto iki 1 v<L 
4200 Wesr 26 St. .kampai Kechr Avė. Tel. Crasvford 5573s
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VINCAS KARALIUS ŽYMUS VEIKĖJAS 
LEIDĖJAS, IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Išgyveno šioje šalyje 48 metus, atvyko iš 
Lietuvos 1885 m. leido eilę laikraščių

Drg. Karaliaus ir jo seno draugo pasikalbėjimas; 
žvilgsnis j praeitį.

“Naujienos” prašė manęs, 
kad prieš keliaujant drg. Vin
cui Karaliui į Lietuvą, atei
čiau su juomi pasikalbėti apie 
jo praeities darbuotę Ameri
kos lietuviuose ir apie tai 
kiek platėliau supažindinčiau 
gerbiamus “Naujienų” skaity
tojus. Nors keliolika metų at
gal esu rašęs “N.”, bet mano 
raštas buvo gana paviršutinis 
—tarpe kitų darbuotojų buvo 
trumpai paminėtas ir drg. V. 
Karaliaus vardas. Nūnai kal
bėsiu kiek platėliau. Jei mano 
Šitas rašynėlis neapibudins 
tiksliai drg. Vincą Karalių 
kaipo asmenį ir darbuotoją — 
“Naujienų’’ skaitytojai malo
nės man atleisti, skubus dar
bas retai yra tinkamai atlik
tas.

padare laikraštukų

daug bendradarbių “Aušrinin
kų” iš Lietuvos. Jis pats ir jo 
žmona
tikrai įdomų. Laikraštuko tik
slas buvo skleisti laisvą mintį 
it žadinti lietuvybės jausmą. 
Lenkomanybės įtaka į lietuvių 
gyvenimą tais laikais buvo 
gana didelė — lietuviški kuni
gai 
pas 
su” 
bei, 
kai. 
sas”

buvo lenkų agentai. Šliu- 
savo “Lietuviškuoju Bal- 
verbavo spėkas lietuvy- 
kad atsispyrus lenkų įta- 
Pertat “Lietuviškasis Bal- 
talpina gražių dainų ir

straipsnių, kuriuose žadinama 
lietuvybės ir laisvos minties 
dvasią. Čia pacituosiu vienas 
eiles parašytas Eglės-šliupie-

uždirbo — dirbda 
tiek

1. Atvyko Amerikon 1885 m.

Vincas Karalius atkeliavo A- 
inerikon birželio 1 d., 1885 m. 
Lietuvon iškeliavo gegužės 9 
d., 1933 m. Amerikoje išgyve
no 48 metus. Drg. Karalius 
paeina iš Asiuklės kaimo, 
Prienų parapijos, Mariampo- 
lės apskričio. Gimė gegužės 
11 d., 1864 m. Veiverių semi
narijos auklėtinis.

2. Vienas Lietuvių Mokslo
Draugijos įkūrėjų.

Atkeliavęs Amerikon jaunas 
Vincas sustojo trumpam lai
kui Ncw Yorkc — vėliau pa
norėjo apkeliauti plačią Ame
rikos žemę, apkeliavo visas 
vakarines valstijas baigiant 
California, vėliau grįžo po ke
iktos metų į New Yorką. Pa
gyvenęs kiek laiko leidosi į 
Baltimorę — susipažino asme
niškai su dr. J. Šliupu, pasida
rė asmeniški draugai. Sumanė 
tverti draugiją, kurios tikslas 
butų žadinti lietuvišką sąmo
nę ir sykiu skleisti laisvas idė
jas lietuviuose. Sutarta tverti 
Lietuvių Mokslo Draugiją. 
Žodžiai virto kurni — Lietuvių 
Mokslo Draugija sukurta.

Pradedama organizuoti kuo
pos. Prie darbo organizavimo 
prisideda kun. Burba. Kun. 
Burba buvo gana apsišvietęs, 
plačių pažiūrų žmogus. Kuni
gas Burba, tada ėjo Plymouth, 
Pa. lietuvių parapijos klebo
no pareigas ir buvo aktyvus 
L. M. D. narys.

Kun. Burbos parapijonys 
kieno tai sukurstyti sumanė 
kelti “revoliuciją” jo parapi
joje, jei jis priklausys į Lietu
vių Mokslo Draugiją ir drau
gaus su šliupu. Kun. Burba, 
išsigando — išėjo iš 
Mokslo Draugijos ir 
kė draugiškus ryšius 
pu ir Karaliumi.

Kova tarp šliupinų ir katalikų

Išstojus kun. Burbai iš Liet. 
Mokslo Dr-jos, prasidėjo aštri 
kova tarpe šliupinių ir katali
kų. Mokslo Draugijai pasidarė 
sunkus gyvenimas — jos su
rengtos prakalbos buvo iš
griaunamos, kalbėtojai sumu
šami arba kiaušiniais apdrap- 
stomi. Kaip Šliupui taip ir Ka
raliui ne sykį reikėjo skaud
žiai nukentėti dėl katalikų fa
natizmo. Laisvųjų lietuvių 
spėkos Amerikoje buvo gana 
silpnos — reikėjo laužyti pir
muosius ledus. Vincas Kara
lius šitame darbe buvo pirma 
Dr. Šliupo ranka — jis ėjo 
Lietuvių Mokslo Dr-jos sek
retoriaus pareigas.

3. “Lietuviškasis Balsas”

Jono šliupo leidžiamas
“Lietuviškasis Balsas” buvo 
tikru gyvenimo veidrodžiu 
laisvos minties ir sveikos lie
tuvybės skleidime. Turėjo

iv.
Karalius įsteigia “Kardą'9

Laikas slinko «avo vaga. 
Drg. Karalius susitaupė pluoš
tą skatikų ir pradėjo ruoštis 
svajones įgyvendinti — leisti 
laikraštį. Dr. šliupo pakursty
tas, ėmėsi rinitai už darbo. 
Pirmiausia įsteigė rubsiuvyk- 
lą. Biznis neblogai sekėsi — 
vėliau įsisteigė spaustuvę. 
Spaustuvė namo priekyje, o 
rubsiuvykla užpakalyje. Pra
dėjo leisti laikraštį “Kardą”. 
Tai buvo 1896 m. Kiek iš rub- 
si u vystės
mas pats ir moteris, 
laikraštinį biznį sukiša, ir dar 
vis trūksta. Pats dienomis dir
bo kriaučių darbą, o vakarais 
ir dalį nakties rašė, redagavo 
savo mylimą “Kardą”. Jam re
daguoti “Kardą” ir atlikti raš
tinės reikalus prigelbėjo Juo
zas Laukvs. Bendradarbiavo 
Dr. šliupas, Miliauskas ir ke
letas buvusių “Aušrininkų” iš 
Europos. Vis daugiau ir dau
giau reikėjo “Kardo” leidimui 
pridėti, neužteko ir to kiek 
padarė rubsiuvyklos biznije. 
Brido į skolas. įsiskolinęs 
draugams iki ausų — sustabdė 
“Kardą”.

“Nau jo ji Draugija”

Vėl dirba sunkiai, kad
lyginti draugams — pasiseka 
išbristi iš skolų ir dar susitau
pyti keliatą centų, 1899 metais 
įsteigia “Naują Draugiją”. Lai
kraščio dvasia tikra socialis- 
tiškai laisvamanišką. Redakci
jos ir administracijos darbui 
pasikviečia Antaną Lalį. — 
Dirba vargsta abu. Laikraštis 
geras, vedamas gerai, bet skai
tytojų nėra. “Kardas” buvo 
įsigavęs apie 600 skaitytojų, 
na o “Nauja Draugija” dalipo

iki 800. Vėl Karalius skolose, 
mato kad toliau laikraštis ne
gali išeiti. Apie metus leidęs 
suUabdo. Vėl skolų mokėji
mas, susigraužimas nesėkmin
gu bizniu, nemalonumas šei
mynoje. Beje, dar Karalius lei
do mėnesinį laikraštuką “Ga
lybę” kaipęų priedą prie “Kar
do” — mirus “Kardui” užgeso 
ir “Galybė”. “Kardas” ir “Nau
ja Gadynė’’ buvo savaitraščiai.

Sutveria “Spindulio” Bendrovę
Apleidžia Karalius Baltimo- 

rę, vyki ta į Brooklyną. Dirba 
sunkiai pas kriaučius, dirba jo 
žmona — skolas užmoka, pa
sideda kelioliką centų — vėl 
taip sakant ‘‘ant kojų”. Drau
gai pradeda įkalbinėti tverti 
bendrovę leidimui laikraščio. 
Sutinka. Sutveria “Spindulio“ 
Bendrovę. Pradeda eiti “Spin
dulis”, savaitinis laikraštis. Ir 
Čia biznis nesėkmingas — do
vanoja savo dalį biznio ki
tiems ir važiuoja į Chicago.

226 kp. Tame laikotarpyje pa
sakė regis 5 prakalbas ir atlai
kė vieną mokslinę paskaitą. 
Vėliaus iš aktyvaus veikimo 
pasitraukė, bet veikimo eigą 
lietuviškame gyvenime gana 
akyvai sekė.

Sekė ne vien lietuvių, bet ir 
apskritai pasaulinę padėtį. 
Kadangi anglų kalba buvo jam 
gerai pažįstama, turėjo gana 
didelę angliškų knygų biblio
teką, daugiausia mokslinių 
knygų ir žurnalų. Iš lietuvių 
laikraščių skaitė vien “Naujie
nas”, “Tėvynę” ir “Lietuvos 
Ūkininką.

išsi-

pertrau- 
su šliu-

Ypatingai 
buvo “I

ANT NAUJŲ METŲ. 
Naujas metas—viskas nauja, 
Duok mums Dieve laimės 

saują.
Ei, broliukai, netingėkim 
Ir ant mokslo atsidėkim. 
Nors kiti mus keikia, bara, 
Ir velniais, perkūnais varo, 
Tegul trenkia, tegul griaudžia 
Ir kaip nori mus jie spaudžia 
Mes lietuviais pasiliksime, 
Naujalenkiams nors netiksi

me.
Daug tilpdavo ir darbininki

ško turinio eilių, 
populiarinęs eilės
Darbininkus” iš kurių čia pa
darau ištrauką.
Darbininkai, mieli broliai, 
Tas jus vargas bus be galo, 
Jei taip dirbsit, kaip lyg 

šiolei!
Laiks tau, žmogau, nuo 

varstoto
Atitraukti pūslėtą delną, 
Klaust baltrankio savo

pono,
Kur padėjo tavo pelną... 

Laiks jau baigtis vargui, 
kančiai,

Laiks visų palygint luomą, 
Tegul trauksiu verguvės pan

čiai
Tur kiekvienas pelnyti sau 

duoną!

“Lietuviškasis Balsas9' ir 
Karalius

“Lietuviškasis Balsae’’ ėjo 
tris metus — 1885-1887. Į 
jauną Karalių šitas laikraštis 
darė gilų įspūdį, jį laike tikra 
šventenybe. Sustojus eiti “Lie
tuvišką j am Balsui”, Karalius 
galvojo, kad susitaupius pini
gų, sukvietus tinkamas spėkas 
leisti panašų laikraštį. Ypatin
gai, esami lietuvių santykiai 
reikalavo spaudos, kad laisvas 
idėjas apgynus ir tinkamai jas 
pietus Amerikos lietuviuose— 
be laikraščio, be knygų, nega
lima padaryti. Mirus “L. B.” 
nebuvo nei vieno laikraščio, 
kuris platintų laisvas idėjas. 
Tiesa, buvo “Vienybė Lietuv
ninkų”, bet ji buvo po prie
žiūra bei cenzūra kun. M. Juo- 
dyšiaus ir kun. A. Burbos. Pir
mame laikraščio puslapyje 
kiekvienam numery buvo tal
pinama sekamas pareiškimas:

“Vienybė Lietuvninkų”
“Tas laikraštis yra patvir

tintas ir pavelytas dėl skaity
mo broliams lietuviams nuo 
valdžios dvasiškos katalikiš
kos —

Kun. D-ras M. Juodyšiuš, 
prabosčius Brooklyno.

Kunigas A. Burba, Klebonas 
Plymouth, Pa.”

Tiesa, nors tada minėtą lai
kraštį redagavo Andžulaitis, 
žmogus laisvas, bet laikraščio 
kryptis buvo nustatoma minė
tų kunigų. Vincas Karalius į 
“V. L.” pakraipą žiurėjo gana 
prastai, nors jam pačiam pri
sėjo bendradarbiauti vien iš 
prievartos. Nebuvo kito ’“4“ 
kraščio, o apie lietuvių 
nimą buvo noro Šis bei 
reikšti.

Išleido kelioliką knygų
Leisdamas laikraščius išlei

do ir keliolika knygų: “Lietu
vių Praeitis ir Dabartis”, “Kri
tuliai šviesos’, “Abelna Istori
ja”, “Vaišės Jėzaus Kristaus”, 
“Gyvenimas šventųjų Dievo’’ 
ir dar keletą kitų. “Krituliai 
Šviesos” ir “Šventųjų Dievo” 
— Karaliaus paties parašytos.

Gyvendamas Baltimorėje bu
vo suorganizavęs teatrališką 
draugiją, kuri sulošė gana sėk
mingai “Kęstutį”, “Mindaugį” 
ir dar keletą sunkesnių veika
lų. Jam prisėjo rezisoriauti. 
Minėti veikalai buvo sulošti ne 
vien Baltimorėje, bet taipgi 
Pittsburgh, New York ir įdar 
keliose kolionijose — turėjo 
didelį pasisekimą.

GERIAUSIOS 
KOKYBĖS!

; U® <jyUdwest Stores” Sankrovose
Penktadieny ir šeštadieny, Gegužės 12 ir 13

Kiaušiniai “ J
lfAVAp“ssr 0 Svaro CCpRA V A ^,19c d Maiš. Jdb

BULVĖS Rinktinės Puikios
IDAHO PekasCOC

“TTOTTT TVC” špagetai ar
JVVLV O MAKARONAI

Midvvest

3pJk 22c
2pąk, 13CCORN FLAKES

"Pansy” Brand O 15 unc. "Į 
Californijos Be seklų Pak. *RAZINKOS
MACAROONS “Sunshine” 

COOKIES_____ Svaras 25c. Tuz. v U

RICE FLAKES "ComeTraPJVIEŽI

SVIESTO

2 line. pak. 2 už Į3c

pak. lOC
Teaspoon Arbata JUODA M, svaro pakelis 21c
COCOANUT “Dunham’s” ..

FRUIT SALAD “Midwe.st”....... Dideli No. kenai 25c
“Del Monte” KAVA pakuota

“Lincolnshire”
RAIKYTILAŠINIAI

Svaro
Kenas M **

9c —-
Svaras 17c

Vz sv. 
pak.

Minkšta SALAMI DEŠRA Cudahy 8

SALOTAI CALIFORNIJOS

CATSUP “Snidęr’s”
Mažos 9c

ORANŽIAI “Sunkiai” NAVEL Dideli
GRAPEFRUIT Floridos Marsh ...........

5ę
Didelės afl JI 
bonkos |

Sveikos
Galvos

2 tuz. 37c
dideli 4 už 19c

)RABUŽIAMS DŽIAUTI VIRVŽS “Centifry” 50 pėdų 15c 
SHINOLA” čeverykų Pališas .Visų spalvų....... Kenas 9c

2 pak. 25c

4 už 25c

DRABUŽIAMS DŽIAUTI VIRVES

“AUTOMATIC” SOAP FLAKES

“LUX” Veido MUILAS

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
Galite pradėti imti maistą iš musų krautuvių.

PASTABA — Dauguma “Miduiest Stores” turi ir mėsos skyrius, kur iu* 
galite pirkti gerą mėsą, paukltieną ir tt. ui žemiausias kainas!

gyve 
tas iš-

MIDWEST
300

STOK
NBIGHIUiltHOOD ST0HKB

Filipinų senato pirmininkas 
Manuel L. Quenzon, kuris at
vyko į Washingtoną pasitarti 
su prezidentu Rooseveltu dėl 
Filipinų saly nepriklausomybės, 
nes kongreso priimtasis bilius 
toli filipiniečių nepatenkina.

Drg. Karalius Chicagoje

Atkeliavęs Cbicagon drg. 
Karalius iš pradžių nesimaišė 
į lietuvių gyvenimą, stovėjo 
nuošaliai. Jam praeities dar
buotė buvo įsiėdusi iki gyvam 
kaului. Jam dar skaudžiai at
siliepė šeimyninis pairimas. 
1909 ir 1910 metais buvo 
įtrauktas į šiokį tokį veikimą, 
įsirašė į LSS. 81 kp. ir padėjo 
organizuoti Chicagos Lietuvių 
Draugiją Savitarpinės Pašal
pos. Jo dėkai Ch. Liet. Drau
gija S. P. iš sykio buvo ir SLA.

. į. m... iJHIg

VI.
Sulaukė 70 melų amžiaus.

Išgyvenęs drg. Karalius A- 
merioje 48 metus, turto nesu
sikrovė. Jaunas būdamas leido 
laikraščius ir knygas Ir čia sa
vo uždirbtus centus sudėjo. 
Nors atkeliavęs Chiiagon dirbo 
iki pat šių depresijos laikų, 
turėjo įsigijęs namelį, bet pra
eitais metais ir tą prarado — 
nebegalėjo išmokėti. Susilau
kęs 70 metų amžiaus, be svei
katos dirbti ir be turto, atsi
dūrė apverktinoj padėtyje. Pa
karto seniukui gyvenimas. Pri
siminė savo seną tėvynę, ku
rioje augo, žaidė, lietuviškas 
daineles dainavo ir buvo link
smutis. O čia, dabar senas, 
savųjų nepaisomas. Pasakojo 
man seniukas savo vargus nuo 
pat atkeliavimo dienos į Ame
riką iki pat paskutiniai dienai 
iškeliavimo į tėvynę. Važiuo
ju į Tėvynę Lietuvą, sakė se-

nelis Karalius, bet ten manęs 
niekas, o niekas nelaukia. Nei 
brolių, nei seserų nėra. Tiesa, 
yra brolis ir sesuo, bet čia A- 
merikoje, Baltimoje. Vežuosi 
$180, tai visas mano turtas, ku
rį sudėjau laike 48 metų čia 
gyvendamas. Tiesa, turiu čia 
vaikų, bet jie irgi taippat var
go pelės kaip ir aš, o žmonai 
nenoriu būt sunkenybė. Ji pas 
dukterį gali gražiai gyventi.

Paskutinis sudiev 
%

Man rodosi, sako senelis Ka
ralius, kad Lietuvoj nors nie
kas manęs nelaukia, bet aš 
ten gyvensiu daug linksmiau 
negu čia. O aš noriu nors 
prieš mirtį būti linksmu, kad 
manęs gyvenimo vargai dau
giau nekankintų.

Kalbėjome ilgai ir draugiš
kai. Retkarčiais vienam ir 
antram ašarų lašeliai pasiro
dydavo akyse. Atsisveikinome 
kaip du seniausi draugai — 
draugai laike 23 metų. Pasku
tinis mudviejų bučkis padėjo 
tašką musų asmeniškam drau
giškumui. Abu išreiškėm abe
jojimą, kad dar kartą viens 
antrą galėsime matyti.

Taip, tai musų žymus dar
buotojas pabaigoje praeito 
šimtmečio apleido Ameriką. 
Jis šiandie plaukia plačiuoju 
vandenynu, arčiau Tėvynės 
Lietuvos. Gal jam ir pasiseks 
ten surasti jo pageidaujamą 
smagumą. Gal?

Nemunas.

Garsinkitės Naujienose

REP,UBLIC;3100 1

J. J. BAGDONAS
LIETUVIU GRABORIUS

Liūdnoj valandoj, paveskite man visus, savo rūpesčius; 
j Koplyčia veltui

2506 West 63rd Street

Alaus Stiklas ir Sandvičius Dykai

Naujienų ir Radio Kliudo
’ u ■ ■

AEGĮJ7INE 1
■ ■■ . ' '

SEKMAD

BEOZIO 21,1933
THE OAKS DARŽE
Archer Avenue ir 123rd Street

Tai bus tikrai nepaprasta gegužine (Sekite musų piane . . * •
Naujienose ir klausykite kas rytą per radio)simus
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NEKONSTITUCINĖS TAKSOS

Užsisakymo kalnai 
.Chicagoje — paštu; 

hiatams 
Pusei pietų 

Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiam _________
Vienam mėnesiui____ _____

Chkagoj per ižnešiotpjupt
▼ iena Kopi J o —«
Savaitei______ _______ ____
Mėnesiui ...........  —.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams______ :------ r.,------ T $7.00
Pusei metų ________ -8.50
Trims mėnesiams _____  1.75
Dviem mėnesiams___ ___  1.25
Vienam mėnesiui „________

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų _________ „____ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75
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Apie įvairius

Nmdikų pirpiybės ^ašMgs.1
— Gabineau ir Chap^borl^in:
— čąvuiizinąs. — 
pąkietiių lygos
Ainlnkai sako apie norikus.

sako Berii caid .Russell .apie 
vokietins 
nordikas.

ity IftoĮcS'

— Kpygų .deginimas.

Hitleris tierą

lytu,us :

/ ...
Illinois valstijos vyriausias teismas visais septy

niais balsais priėmė sprendimą, kad prekių mokesniai 
(sales tax), kuriuos šios valstijos gyventojai mokėjo 
nuo balandžio mėnesio 1 dienos, yra priešingi konsti
tucijai. Jie tuo budu tapo panaikinti, žmonės yra pa
tenkinti teismo sprendimu, nes tie mokesniai buvo di
delis apsunkinimas visiems, o ypatingai biednuomenei. 
Žmogus, kuris vos ištenka kelioliką centų per dieną iš
leisti maistui, buvo priverstas vistiek mokėti tas taksas.

Tačiau, jeigu vyriausiojo teismo teisėjai, kaip vie
nu balsu, rado įstatymą apie “sales tax” nekonstituci- 
niu, tai keista, kad to nematė įstatymo sumanytojai ir 
rėmėjai. Beveik per pusantro mėnesio buvo iš žmonių 
imami mokesniai, o dabar paaiškėjo, kad jie buvo ne
teisėti! Dauguma tų neteisėtai paimtų iš žmonių 
kesnių jau nebegalės būt sugrąžinti, nes retai kas 
kokių nors kvitų, kuriomis jie galėtų įrodyti, kiek 
kesnių iš jų paimta.

mo- 
turi
mo-

HITLERIŠKAS “SOCIALIZMAS”

Vokietijos kapitalistai skundžiasi, kad “naciai”, 
kurių rankose šiandie yra valdžia, vykiną “socializmą”. 
Iš ko tas jų socializmas susideda?

Štai iš ko. Kiekvienoje stambioje biznio įstaigoje 
esąs “nacių” komitetas arba dirbtuvės taryba. Komite
to nariai dėvi uniformas, panašias i Hitlerio smogia
mųjų dalių uniformas, ir šeimininkauja dirbtuvėse, nu
statydami darbininkų algas, darbininkų skaičių ir kitus 
panašius dalykus. “Nacių” dirbtuvės tarybos pirminin
kas esąs galingiausias asmuo dirbtuvėje. Jisai kartais 
pašalina net dirbtuvės vedėją, jeigu šis nepildo jo rei
kalavimų.

Kitose įmonėse naktinis sargas, šlavikas, knygve- 
dys arba kitas koks tarnautojas staiga pasirodo esąs 
“nacių” atstovas, kuris terorizuoja visą įmonę. Be to, 
“naciai” dažnai skiria vadinamus komisionierius “spe
cialiems tikslams”. Kai kada tie komisionieriai patys 
pasiima galią ir “daro tvarką” dirbtuvėse.

Amerikiečiai, kurių nemažas skaičius turi įvairių 
biznių Vokietijoje, skundžiasi Amerikos laikraščių ko
respondentams, kad hitlerininkų komisionieriai, įgalio
tiniai ir komitetai sauvaliauja biznio įstaigose, reika
lauja parodyti pajamų ir išlaidų knygas, davinėja įsa
kymus biznio savininkams ir grasina “raportuoti par-

Bešališkas istorikas, saką, 
Waldemar Kaempffert, tinka
mai įvertins musų laikų įvy-J 
kius. Ypač jis turės pašvęsti 
nemažai vietos tai nesąmonei, 
kurią dabar Vokietijos hitle
rininkai skaito antropologijos 
ir etnologijos mokslu. Ateities 
istorikas turės nemažai ką pa
sakyti apie Dr. Hans F. K. 
Guenther, kuris 1922 m. išlei
do knygą vardu “Rassenkunde 
dės deutsche Volkes”. Naziams 
ta knyga yra savo rųšics bib
lija.

Iki dabartinio laiko Vokieti
joje jau išparduota apie 50,000 
kopijų jtps knygos. Hitleris ir‘ 
visi jo leitenantai, pąsireniiant 
Dr. -Guentber’o neva moksliš
kais išvedžiojimais, įrodinėja, 
kad vokiečių kultūra yra aukš
čiausia pasaulyje ir kad tik ty-' 
ro kraujo vokiečiai (nordikai) 
privalo užimti vadovaujamas 
roles tiek valdžioje, tiek mok
slo įstaigose. Pereitą rudenį 
Weimar mieste Hitleris pareiš
kė: “Vokietijos vaikai privalo 
būti mokomi labiau gerbti vo
kiečių gatvės šlaviką, negu 
Anglijos arba Amerikos išra-

Dr. Guenther labiau, negu 
kas kitas, prisidėjo prie sukė
limo neapykantos link žydų 
ir prie to, kad dabar Vokieti
joje pradeda ' įsigalėti barba-i 
rizmas. Naziai to neva moks
lininko darbifs tinkamai įver
tino ir paskyrė jį profesorium 
Jenos universitete.

Reikia pasakyti, kad Dr. 
Guenther nėra nordikų pirmy- 
bės autorius. Daug 
prieš jį tų teoriją 
skelbti kiti istorikai,

Taigi kapitalistai Vokietijoje nėra labai laimingi, 
kad valdžia pateko į Hitlerio rankas. Bet juk jie jį rė
mė. Jei ne fabrikantų ir bankininkų pinigai, kuriais 
buvo perkami ginklai ir uniformos “nacių” gaujoms, 
tai Hitleris niekuomet nebūtų pasidaręs taip galingas, 
kad visas partijas jisai suvarė į ožio ragą.

Kapitalistai rėmė Hitlerį daugiausia dėlto, kad 
jie neapkentė socialdemokratų ir laisvųjų profesinių 
sąjungų (darbininkų unijų), kurie iškovojo Vokietijos 
darbininkams pusėtinas algas, valstybinę apdraudą nuo 
nedarbo ir daug kitokių teisių. Kapitalistai norėjo su 
pagelba hitlerininkų sutriuškinti darbininkų organiza
cijas ir paversti darbininkus savo vergais.

Bet dabar jie dejuoja, kad “naciai” sauvalUųja 
dirbtuvėse ir daro biznieriams daugiau nemalonumų, 
negu kad darydavo profesinės sąjungos.

Tas “nacių” sauvaliavimas, žinoma, nieko feendrp 
su socializmu neturi. Jisai greičiaus primena tą gaiva-, 
lišką minių judėjimą, kuris reiškėsi Rusijoje tuo jaus' 
po bolševikų perversmo, kada buvo vykinamas (Lepino 
obalsis “grab nagrablennoje” (plėšk plėšikų grobį), ar
ba Italijoje po pasaulio karo, kada darbininkų komite
tai vydavo lauk dirbtuvių užveizdas ir imdavo dirbtu
ves į savo rankas.

Tas gaivališkas minių judėjimas vedė, suprantama, 
ne į socializmą, o tik j ekonominę suirutę. Vokietijos 
bizniui hitlerininkų “komanda” įmonėse, be abejonės, 
taip pat pakenks. Bet dėl to bus kalti patys kapitalis
tai, kurie ant keršto organizuotiems darbininkams su
sidėjo su “naciais”.

Patriukšmavę dirbtuvėse, Hitlerio šalininkai, laikui

gerinu ekonominę Krašto ouKię. įuomet įasisusKas p0 pasaulinio karo tarp yą-i slapstosi auba vra pražuvę 
apsvaigimas išgaruos jiems iš galvų. • , kięčią pradėjo .^reikšti- ^žinios. ‘ „

ankščiau 
pradėjo 

psicholo
gai ir ąiitrępologai. Keisčiau
sias dalykas yra tas, kad apie 
nordikus pirmiausiai pradėjo 
kalbėti francųzai ir anglai/ 
Kunigaikštis Gabineau paraše 
knygą “Essai sur ijnegali.te 
dės Raccs Humaines”. Fraiicų- 
zų mokslininkai griežčiausiai; 
nusistatė prieš to kunigaikščio 
skelbiamas teorijas, pareikšda* 
mi, jog tai yra gryniausia neJ 
sąmonė, tačiau vokiečius ta. 
nedakepta teorija labai suža
vėjo. Knyga tapo išversta į 
vokiečių kalbą ir pradėjo la
bai smarkiai platintis.

Kitas nordikų pirmybės skel
bėjas buvo anglas Houston 
Stewart Chamberlain, kuris di
desnę dalį savo gyvenimo pra« 
leido Vokietijoje. Per dvide
šimtį su viršum metų vokie
čiai su pamėgimu skaitė jo vei
kalą “Foundations of the Nine- 
teenth Century”. Buvo ir dau
giau nordikų teorijos šalinin
kų, tarp kurių labiausiai yra 
žinomi Wilser, Deniker, Aiib 
mę>n, Hento^diel ir jLenz.

jau prieš kąrą vokiečiai di
džiavosi savo kultūrą ir iš auk
štą žiurėjo į ^itąs tąutąs. Įsiti
kinimas, kad vokiečių tauta,; 
taip sakant, yra pašaukta va-! 
dovauti pasauliui, po karo dąrį 
labįu sustiprėjo. Dr. Gųen-’ 
ther pasidąrė Jikras nordikų 
pirmybės apaštalas. Jis, pą- 
siremdaw£ts neva savo tyrinę-, 
jimais ir mokslo daviniais^ 
pradėjo įrodinėti, jog vokie
čiai yrą žmonijos Smetona. Jo- 
kis kitas mokslo veikalas ne
padarė Vokietijoje tiek įtafcoą 
kaip jo *Rass0»l^n<ie”.

Dirva nordikų doktrinai Vp-!

votiškas šovinizmas, ypač tarp 
jaunimo. Vis labiau ir labiau 
buvo skelbiama, jog reikia at
gaivinti visa, kas yra vokiška. 
Organizavosi Kuriai jaunuolių, 
kurių tikslas buvo atgaivinti 
grynai vokiškas dainas. Prade
da /kalbėti ir apie ąrionus. Ta- 
$au kiekvienas apsišvietęs 
žpiogus gerai žino, jog ir indu-’ 
sąi yra ariąnai. Kaip tik tuo 
jąiku prabilo Dr. Gųen.ther,, 
kurio sukis buvo: “Vokiečių,. 
.0 .taip pat yisos Europos ir Va-, 
■kąru Azijos kultūrai pagrindą, 
ąudaro šviesiaplauke nordikų 
rasė. Tos rasės prąnykimas 
lemia pražūtį vokiečių ir tuo 
pačiu laiku Europos kultūrai”.

Kad to peatsitiktų, Df. Gų- 
ontber patarė visais budais 
gelbėti nordijkus. Girdi, nor
dikai privalo išalikyti savo ty
rumą ir nesimaišyti su kitomis 
rasėmis.

Padarinyje tuoj susikūrė 
“jaunųjų vokiečių lyga”, kuri 
vėliau pasivadino “Jungnor- 
,discher Bund”, — “Jaunųjų 
Nordįkų Sąjunga”. Atsirado 
ir daugiau organizacijų, kurių 
tiksiąs buvo skelbti nordikų 
pirmybę. Kitaip sakant,’ skelb
ti, jog tik ačiu tyro kraujo 
vąkiečiam s (nordikams) Vo
kietija gąji pasididžiuoti da
bartine savo kultūra.

Tos jaunųjų nordįkų lygos 
sudarė pagrindą hitlerininkų 
judėjimui. Hitleris pasidarė 
karščiausias nordikų pirmybės1 
šalininkas.

Nėra reikalo aiškinti, kad' 
nordikų klausimą privalėtų1 
spręsti rimti mokslininkai, o 
Aie pigios rųšies demagogai. Ir 
tenka pasakyti, jog žymiausi 
pasaulio mokslininkai nordikų 
pirmybę skaito tyriausio van
dens humbugu/' Prof. Jen- 
nings savo knygoje “Biologi- 
gal Basis of lįuman Nature,’ 
sako, jog .Šiaųcften Europoje 
nėra nei vienos tautos, kuri 
butų išlaikiusi Jsavo tyrumą. 
Kiekviena tauta yra mišinys 
įvairių tautų. , Todėl kalbėti 
apie tyro krauju vokiečius yra 
gryniausia nesąmonė. Lygiai 
tokios pat nuomonės laikosi ir 
gąrsu&is antropologas, pi’of. 
Frąnz Boaz.

Kaip žinia, antropologija 
yra mąkslas .apie žmogų, jo 
dvasios ir prigimties atžvilgiu; 
žąiogąųs išsivystymo istorija. 
Ir štai prof. Boaz, kuris—prie 
prągąs ne pro šalį bus primin
ti—yrą vokietis ir “nordikas”, 
sako, jog nordiką teoriją yra 
grypąs mitas, neturintis jokio 
moksliško pagrindo.

Bet Vokietijos nariai su rim
tais mokslininkais nei neban
do argumentuoti, štai kodėl 
dąbąr iš visų Vokietijos uni
versitetų šluojama lauk garsus 
mokslininkai, kurie nepritaria 
nordikų teorijai arba kitokiu 
budu nėra palankus naziąms. 
Kądąpgi profesorių Boaz jie 
n.egąli nubausti (jis gyvena 
New Yorke ir dėsto antropolo
giją Cohimbia universitete), tai 
bus “nubausti” jo raštai, — 
studentai sudegins juos ant 
laužo.
Jįią dįenų įvykiai Vokieti jo

je, sako iBertrand Russeįl, nie
ką .gerą pelemia civįlįzųątani 
pasauliui. Per paskutinius pu
santro šimto metų pavieniai' 
vąkiečįąi .prisidėjo .daugiau 
prie pastumėjimo civilizacijos 
pirmyn, negu biile kurios kitos 
šąUęs Davįeniai žmonės. j]Pęr 
paskutinius kelis dosėtkus me
tų vąkiečiai, kaipo kolektyviš 
vienetas, labiau nei kas .kitas 
paniekino civilizaciją. šian
dien ląipąmifti pasižyhiėjuaius 
pasaulio mok^Uiunkus rąndftr 
me .tnrpi ^kįečįų; beįituo t>«- 

(čiu i laiku \v<iačiąi gįalį i <p^ir 
, girti ir brufąjĮF^r“-;“J;

Pavieniai vokiečiai, dėl įąuniiil 
Voki^lįi-

Jeigu naziai per kelis metuą 
pasiliks prie valdžios vairo, 
tai Vokietija pasieks tos lig-' 
malos, kokioje buvo gotų gau
jos.

Taip charakterizuoja vokie
čius garsusis filosofas Bert- 
rpnd Rusąell. Jis dar pridurįa, 
jog šiądien Vokietijoje “sfu- 
pidity rules”. Kitaip sakant, 
kraštą valdo kvailiai, kurie
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prie tą ,dąr pąsižymi brutališ- 
kąnią. /r tąi visai natųralu, 
kadangi kvailumas ir brutališ- 
kurnąs ^įna raųka už rankos. 
Didžiausias paradoksas yra 
dar tas, kad pats Hitleris, ku- 
ris skelbia nordįkų pirmybę ir 
griežtai stoja už vokiečių tau
tos tyrumą, nėra nordikas, bet 
alpinietis! jo tėvas buvo Austri
jos vokietis, o motina — čekė.

— K. A. ;

Oscar Wilde Vertė 4. fiarlanas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
» r...............   r ■

•t <„

X?>ipys) 
pasaulyje, kuriame praeitis 
mažai, arba visai neturėti^ 
vietos, arba nors nebūtų išli
kusi tokiame pavidale, kuria-, 
me butų suprantamos atgailos 
(bei priedermės, net prisimi- 
jnimams paties džiaugsmo, ku
ris turi kartumo ir atsimini- 
jpai smagumų, turinčių Skau
smo.

Tai sutvėrimas tokių pasau
lių, kaip tie, Dorianui Gray’* 
j ui atrodė, buvo tikruoju tik
slu, arba vienu iš tikrųjų gy
venimo tikslų; ir beieškoda
mas naujų sensacijų, kurios 
butų ant syk naujos ir malo
nios ir turėtų itą įdomumo ele
mentą, kuris romansui yra 
taip reikalingas, jis ,dažnai 
pasirinkdavo kažkokiuos mąs
tymo budus, kuriuos jis žino
jo esant svetimais jo prigiim 
čiąi, pasiduodavo jų aštrioms 
ijtekmėms ir lyg pagavęs jų 
atspindį įbfti pateiikiųęs tsavo 
intelekUialį žingeidavimą, 
gesdavo juos kuo keistu neąt- 
bojimu, kuris nėra nesuderi
namas su jo tikruoju tempera
mento karštumu, o tas, iš tik
ro, anot kai kurių moderniš
kų psichologų, esąs toks jau 
psichologiškas proto stovis.

Vienu * laitu apie jį buvo 
kalbama, jogei jis buvo pasi
rengęs priimti Rymo katalikų 
komuniją; ir tikrai, jis turėjo 
didelio patraukimo prie (Rymo 
katalikų ritualų. Kasdieniniai 
pasi auka viniai, iš tikro, bai
sesni už visus senovės žmoni
jos paši'aukavimus, sujudinda
vo jį taip jau spiąrkiąi atme
timu pajautimais liudijimų, 
kaip ir tais jų primityviško 
paprastumo elementais, bei

T” ’  <•»

amžinais žmonių tragedijos 
Jiųdėjįmaįs, kuriuos Rymo ka
talikų religija norėjo simboli
zuoti. Ji$ mėgdavo atsiklaupti 
ant šaltų marmuro grindų ir 
tėmyjti kietų, gėlėmis išrašytu 
dalmatikų kunigą, baltomis 
rankomis pamažu nudengiantį 
nišą, arba aukštyn pakeliantį 
brangakmeniais išsodintą, lik- 
tarnes pavidalo, monstranciją, 
su ta balzgana plotkele, ku
rią, kai kada galima buvo pa
matyti esant, iš tikro, panis 
caelestis, angelų duona, arba 
apsisiautusį Kristaus kančių 
rūbais laužantį hostiją į taurę 
ir mušantį į krutinę už savo 
nuodėmes. Tie rūkstantys ko- 
dilai, kuriuos rimti vaikai, ap
sirengę nertiniais bei raudo
nais rūbais, mosikavo į orą lyg 
dideles auksuotas gėles, malo
niai žavėdavo jį. Išeidamas 
jis nuostaboj žiūrėdavo į 
juodus išpažinčiai klausytuvus 
ir ilgėdavęs atsisėsti vienoje 
tų tamsioje paunksnėje ir 
klausyti vyrų ir moterų šnib
ždėjimo pro nudėvėtus lange
lio grotus /teisingų jų gyveni
mų apsakymų.

Bet jis neįpuolė į savo in
telektualią bu jojimo sustab
dymo klaidą kokių nąrs for
maliu pričiniųiu ; tįkybos ar 
kokios sistemos, arba klaidin
gu pasirinkimu užeigos už gy
venimo namą, kuris tinka tik 
vienos nakties pernakvojimui, 
arba tik keletai nąlętįes va
landų, kurioje 4iėra žvąigžd- 
žių, p ąiėnulis pro debesis 
grumiasi. Misticizmas, turine 
tis tą įmoątąbią jėgą, kuri 
mums paprastus daįktus pa
daro nepaprastais, ir tas ma-J 
Jonus antinomianizmas, kuris, gumo dclei

rądos, visados seka misticiz
mą, sužavėdavo jį, per nckurį 
laikotarpį; o vienu laikotarpiu 
jis buvo linkęs prie materiali
stiško Dariirinismus judėjimo 
Vokietijoj ir buvo suradęs įdo
maus smagumo sekime min
čių bei aistrų į kokį nors per
lo narvelį smegenyse arba į 
kokią nors baltą nervą kūne, 
džiaugdamasis supratęs abso
liutišką dvasios priklausimą 
nuo fiziškų apystovų, liguistų 
ar syeikų, normalių ar ser
gančių. O visgi, kaip jau ank
sčiau buvo sakyta apie jį, jo
kia gyvenimo teorija, jam at
rodė, neturėjo jokios svarbos, 
palyginus su pačiu gyvenimu. 
Jjs aiškiai jautė, kaip bergž
di buvo visi intelektuališki 
spėliojimai, kada jie buvo at
skirti nųb darbo bei tyrinėji
mo. Jis žinojo, jog pajautimai, 
nemažiau už sielą, turėjo ati
dengimui jų dvasios paslap- 
Čių.

Ir todėl, dabar jis studijuos 
kvepalus ir jų išdirbinio sek
retus, distiliuodamas smar
kiai kvepiančas alyvas ir de
gindamas kvepiančius sakus iš 
Rytų. Jis pamatė, jog prote ne
buvo tokio ūpo, ,kuris nebūtų 
turėjęs tinkančios vietos pa
jautimų gyvenime, todėl jis 
užmanė surasti tikrą giminys
tę tarp jų, įdomaudamas, kas 
galėjo bufi kodile, kuris pada
ro žmogų mistišku ir kas bu
vo ambęrgrise, kuris sukelia 
žmogaus aistras, ir pijolkosc, 
kurios sužadina atsiminimus 
apie žuvusius romansus, ir 
muskuse, kuris vargina protą, 
ir Chanipąke, kuris nuspal- 
voja įsivaizdavimus; ir daž
nai, beieškodamas išdirbti tik
rą kvepalų psichologiją ir į- 
vertinti keletą įtekmių malo
naus kvapo šaknų, vaisiadul- 
kemis apkrautų gėlių, aroma
tiškų baisamų, tamsių kve
piančių medžių, spikanardų, 
kurios susargina; hovenia, 
nuo kurios žmogus pasiunta; 
alijošiaus, kuris buk tai išva- 

, ras iš sielos melancholiją/
* (Bus daugiau)

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-
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CHICftGOS
ŽINIOS

Prekybininkai pla
nuoja atiduoti surin
ktus “sales tax” i

iššokdama iš 23-io Lake Michi- 
gan rūmų aukšto, tai padare 
ne dėl netekimo darbo, bet dčl 
meiles.

Pasirodo, kad ji buvo įsimy
lėjusi j dėntistą, Dr. Maurice 
M. Restell, kuriam ji dirbo. O 
dentistas buvo vedęs. Rebecca 
Roche tėvas yra Calumet, Mich. 
daktaras.

kad traukinis su ekskursais 
tais išėjęs iš Chicagoš alitp«id4e- 
nio rytą, pribuvo New Yorke 
9 ,vak ryto.

Visų keleivių rankiniai baga-i 
žai buvo sukrauti į elektrikinį 
vežimą ir nuvežti tiesiai prie 

Faivo, d keleiviai šušodni'tl iį 
teitą (ferry) ir pervė^ti skei$ 

|sai upės prie •’ltrfvot Ml. ry
to išplaukė į jūres. •

Didžiuma Chicagos krautu
vininkų planuoja atiduoti emer- 
gency relief komisijai visus 
pardavimo mokesčius, kuriuos 
jie surinko nuo mokesčių įve
dimo iki užvakar dienos. Už
vakar valstijos aukščiausias 
teismas paskelbė mokesčius ne
legaliais.

Western Electric Co. 
atleidžia negeistinus

v J J I

ku pradės operuoti nauja auto- 
fotisį linija tarp Chicagos ‘loop’l 
ir Evanstono. ‘ M.'į

Dideli, luksusiniai, 40 keleivių, 
busai kursuos tarp nurodytų! 
vietų. Pereitą sekmadienį ben-j 
drovė atidarė liniją tarp Chi
cago ir Justice Park, kuri ap
tarnauja visas kapines, piknikų 
daržus, etc. Tikimasi, kad dėll 
Pasaulinės Parodos busai vež 
daug keleivių.—(Sp.).

Keistučio Pašalpos Draugystė. 
Taigi muteų kliubas sparčiai 
auga.—St. Narkis korespond.

A. Oželieitčs kon 
certas

■ Jau buvo pranešta, kad dai
nininke p. A. Oželienė, gegužio 
14 d, St. Agnės Auditorijoje, 
39th ir Archer avenue, rengia

Kas

darbininkus
tie “negeistini” darbinin

kai?

Užsistoja uz jaunuo
lius dalyvavusius 
‘Pirmyn’ ‘Pepitoje’

Iš Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Kliubo

14 metų mergaitė pasi
korė, nes automobilių 

sužeidė ^berniuką
Nusiminusi, kad jos automo

bilis sužeidė jauną berniukų ir 
jo gyvybę pastatė pavojun, 14 
metų mergaite Riversidėje va
kar pasikorė savo namų skiepe.

Ji yra Marie Bode, 150 Ai- 
kenside Boad, Riverside high 
school mokinė. Ji suvažinėjo 7 
metų berniuką Lawrence A. 
Dow, Jr., kuris važiavo dvira
čiu. Jis guli Berwyn ligoninėje 
ir greičiausiai mirs.

Pasikalbėjus su nekurtais mi
nėtos kompanijos bosais paaiš
kėjo, kad dabar atleidžia dau
giau darbininkų, ktfrie buvo iš
tarnavę kompanijai suvirs 20 
metų.

“Tie darbininkai yra negeis
tini tuoini, sako bosai, “kad jų 
darbas nėra tiek našus, kiek 
jaunesniųjų. O antra, tai, kom
panijai sulig savo 
priseina išaikvoti daug 
mokant pensijas tiems, 
ištarnauja 25 metus.

Del tų priežasčių iki 
mčn. busią atleista dar daug to
kių darbininkų—senų W. E. Co. 
veteranų”.

žinoma, reikalui esant, jų 
vietas užpildys mašinos ir jau
nesni darbininkai.—F. B.

Nereikia jaunųjų artistų ženrin 
tf, h* lyginti su profesiona
lais, sako korespondentas

Bedarbių vakaras

taisyklių, 
pinigų 
kurie

liepos

Meilė esanti dentisto 
padėjėjos mirties 

priežastis
Ekskursijai išvažia

vus
Vakar paaiškėjo, kad Rebec- 

ca Roche, 23 metų dentisto pa
dėjėja, kuri užvakar nusižudė

Vakar gavome pranešimų iš 
Niekei Plate gelžkelio linijos,

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

“ Tėpita’ neprilygo ankščiau 
‘Pirmyn’ statytoms operetėms”. 
Tokiu antgalviu tilpusi žinia 
“Naujien” num. 109 gegulės 
9 d. buvo truputį perdėta. Ne
buvo tiek daug trukumų, kiek 
iŠ to antgalvio galima suprasti'. 
Be to, nebuvo labai geras ŽiiY- 
ksriis atiduoti Visą kreditą vie
nam Liutkevičiui ir šokėjams J 
Reikėjo1 neužmiršti ir jaunųjų 
artistų, kurie pašventė daug 
energijos ir dafitbo, kad tinka
mai scenoje pasirodyti.

Kai kurie jaunieji artintai 
dalyvavo scenoje pirmą kartą. 
Iš jų yra p-lė V. SkuScvičiutč 
ir P. Pūkis. Jie gerai atliko 
savo roles.

Turime atsiminti, kad šie jau-; 
nuoliai nebando daryti pragy
venimą iš scenos. Jie mėgsta; 
pasirodyti lietuvių parengimuo
se, mėgsta veikti tarp lietuvių. 
Jie yra verti daugiau pagyrimo.; 
Jų bent nereikėtų žeminti ar ly-j 
ginti prie tų, kurie bando iš to; 
daryti pragyvenimą.—Povilas.

Balandžio 22-rą d. įvyko mu-i 
sų Kliubo Bedarbių vakaras, 
Brtghton Parko parapijos sve
tainėje.

Nors komisija dėjo visas pa
stangas, kad vakaras butų sėk
mingas, bet kliubiečiai jų darbą 
nerėmė, nes atsilankė visai ma
žai. Ačiū Bedarbių komisijos 
nariams J. Balniui ir M. Bia- 
gai už jų pasiaukavimą ir ne- 
sigailėjimą centų. Vakaras ne! 
tik kad neefavė deficito, bet dar 
liko pelno.

j
Konstitucijos taisymas

BalAnd^fO 29-tų d. Liberty' 
Grove svetainėje įvyko musų 
specialis konstitucijos taisymo 
susirinkimas. Visi konstituci
jos taisymo komisijos patiekti 
paragrafai tapo priimti, išimant 
priedą pagal kurį nauji aplikan- 
tai butų turėję eiti pas dakta
rą. Taigi naujiems aplikan- 
tams pas gydytoją nereikės ei
ti. ,

Akių Gydytojai

koncertą ir balių. Tai dar sy-1 
ikį noriu lietuvių visuomenei! 
priminti, kad šis koncertas bus: 
tikrai skaitlingas, nes koncer
te dalyvauja žymesnieji solis
tai bei solistės. Po programa 
bus šokiai su? “Souvenirs” ir 
“Door Prize”.

Kviečiame lietuvių visuome
nę dalyvauti šiame koncerte, 
nes visi laiką praleisime šmar- 
giai. Pradžia 5:30 vai. po pietų.

nJų.

Lietuviai Gydytojai

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.
Ofisasr 4645SS8r7Ai§3LAKD AVĖ.

Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7870 
Namų Tel. t Prospere 1930

L '

Garsinkitūs Naujienose—
Lietuviai Gydytojai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą, atsitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia' 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančią mažiausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus. Valan
dos nuo lO iki 8 v. Nedėliomis pagal 
eutartj. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių, Kainos pi* 

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phort¥ Boulevard 7589

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesni ir patogesni vietą

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

Ofiso tel. Lafavętte 7031

Dr. V. E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Phone Canal 6122

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

Valandos: 1—3 k 7—8 
Seredomfs ir uediltamis pagal ratsrt|. 

Rezidencija 6631 So. California Ava.
Telefonas Republic 7868

Dr. Suzana A. Slakis
Motorą ir Vaiką ligą Spsdolšsff 

4145 Archer Avė.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337 

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyras seredomb). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarntakafo u 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

ANTANINA ŠIDLAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 9 dieną. 4 valandą po piet 
1933 m., sulaukus 27 metų am
žiaus. gimus Spring Valley, III.

Paliko dideliame nuliudime tė
vą Vincentą. 3 brolius, Povilą. 
Vincentą ir Petrą, dėdę ir dėdienę 
Simoną ir Marijoną šidlauskius, 
pusseseres, pusbrolius ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas randasi Ma
žeikos koplyčioj, 3319 Auburn 
Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj ge
gužės 13 dieną, 9 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Antaninos Šidlauskai
tės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jai pas
kutinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame.
Tėvas, Broliai, Dėdė, 
Dėdienė, Pusseseres, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius S. P. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

GAJAUSKAS 

šiuo pasauliu ge- 
193 2 m. ir tapo

VALTERIS 
J

Persiskyrė su 
gūžės 13 dieną, 
palaidotas gegužės 18 d., o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse, bu
vo sulaukęs 18 metų 11 mėnesių 
ir 13 d. amžiaus, gimęs Chica- 
goje, III.

Paliko dideliame nuliudime mo
tiną Oną, 2 seeris Susaną ir Ele- 
norą. dėdes, dėdienes, pusbrolius, 
pusseseres ir giminės.

Bus laikomos šv. Mišios Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios bažnyčioje, 44tb ir Fair- 
fied A Ve., subatoje, gegužės 13 
d.. 193 3 m. 8 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines, kaimynus, 
draugus ir pažįstamus atsilankyti 
į pamaldas ir išklausyti Šv. Mi
šias už Walterio sielą, kuris mus : 
nerikėtai apleido. s

Metai jau praslinko, dieną iš- > 
dienos esi musų mintyse, negali1- - 
me Tave užmiršti. Smerti, 
smerti, ak, ką padarei! Atėmei iš 
musų tarpo mano brangų sūnelį it 
brolelį, daugiau Tavęs negalėsime 
sulaukti. Laukiame, bet nesu
laukiame. bet Tu mus tai susi
lauksi, ankščia'us ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Ilsėkis ramiai šioje 
šaltoje žemelėje ir lauk mus atei
nant.

Nuliūdę liekame,

Motina it Seserys.

Širvidas, autobusų; 
linijos narys, atida-1 

ro nauji liniją !
• —- ~-

Autobusai kursuos tarp Chica- 
gos “kilpos” ir Evanstono

P-as širvidas, Motor Coach 
Service Corporation of Chicago' 
narys praneša, kad greitu lai-

Mėnesinis susirinkimas
Gegužio 7-tą, Liberty Grove 

svetainėje įvyko Keistučio Kliu
bo mėnesinis susirinkimas. Ta
po priimta į kliubą dar viena 
draugyStČ, būtent D. L. K, 
---- ■............. . ■.. ...........

Gegužio 1 d.> ipermainau ofisą 
valandoj 10 iki 12 ryto 

1 iki 5 ir 61 iki 9 vai. vak.
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 v. popiet 

Nedėlioj sulig sutarimo i
Dr. Joseph R Andersunas

KOJŲ SPECIALISTAS i
6254 S. Asblarid Avė 2 1Gb. Cbicago> III.

Ofiso Td. .PraspMt 0917 ' i 
Rez. Pullman 3224

- ... I... .....

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Patyrimas 
Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12
............ '-1 iM..įI •iu.l.li.l j k , . i ........ ei

Telefonas _Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

8

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grįžę U Europos ir vii Įnaktikotoįa 
senojoj vietoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P- M. Sekmadieniais ir ketvirtadie

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St
Tel. BOULEVARD 9199 *

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Miltvaukee Avenue

Valandoj: 12 iki 2 it 6 iki 8 P. 1*. 
Setedoj vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutartį

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

2400 Madieon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 rak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonaa Branswick 0597

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyręs gydytojas chirurgas ir 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas vytų, 
moterų ir vaikų pagal naujausius me
todus X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai 

Hyde Patk 6755 ar Central 7464

F. J. KADŽIUS
Ine. 

LIETUVIŲ GRABORIUS
i Palaidoja už $25.00 ir augščiau. 

Moderniška koplyčia dykai.
:668 M Vtith St. Tel. Canal 6174 

Chicago, I1|.

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

Tel. Kenvrood 5107
VALANDOS:

nno 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Iventadienio it ketvirtadienio
-u____—___ __________ ' ' - • «»

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Ashland Ava., 2 tsAae 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriokų ir Vaikų ligų 
nrm OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nno 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro JNedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

— 'ii

EUDEIKIS IR SUKUS
GRABO R I A I 

i f
Nežiūrint kur . gyveni mustf pStatnavitnais prieirtarilas 

už NAUJĄ MAŽESNI KAINĄ 
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 

30 Metų Skirtingu PatariiaVimo
Pašaukite REPUBLIC 8340: dėl eksperto pitarhaviihh 

ir žemesnės kainos. , Vienoj vietoji 

5340 South Kedzie Avenue

:>

SIM0N M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

«x —i

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE RAHN
4631 South Ashland Aveniu 

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

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rex. Telephone Plaza 3200

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

NedČldieniais pagal sutartį.
Ofiso s Tel. Victory 6893

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų. Patatttavimas lai- 
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas k nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky- 

3$h Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

M.... T m .........M..,-------------------------------------- -------

191

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR.NAIKEL!S
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th 8 Halsted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

Rusas Gydytojas it Chirurgas 
Ofisas

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street 

fąl.: 10—11 ryto. 2—4, 7—9v.i
Nedaliomis ir šventadieniais 10—2.

Advokatai

Lietuves Akušerės

aan

gimi-

4609

yk. *■' ■

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Telefonu Virginh 0038

PATARNAVIMAS DIENį ffi NARĘ

J. F. EUDEIKIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių viswmė®ę; i

i patarnavimu

JUOZAPAS KLUKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 8 dieną, 8:45 valandą ryte 
1933 m., sulaukęs 28 metų am
žiaus, gimęs Plušėnų kaime, Dau
gėliškiu parapijoje.

Amerikoje išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Marijoną, motiną Oną, 3 
brolius, Martiną, Joną ir Antaną. 
2 dėdes Juozapą Artimą ir Anta
ną Vilimaviėia. 2 tetas Artimavi- 
vičienę ir VilimaviČienę, uošvie
nę ir uošvį Andrulius, švogerį it 
ivogerką Robinus, 2 Švogerius Jo
ną ir Dominik Andruliai ir 
nes.

Kūnas pašarvotas, randasi 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks subatoj 
žės 13 dieną, 8 vai. ryto

gegtt- 
, iš na

mų į šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Juozapo Kinkas gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti > 
laidotuvėse ir suteikti jam paskuti- . 
nį patarnavimą ir atsisveikinimą. !

-
Nuliūdę liekame, 

’ S L 
Moteris, Motina, Broliai, 
Tetos, U uošviai, S vogė r tai, 
Švogerka ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- - 
rius L J. Zolp, Tel. Boulevard ■ 
5201-

ALEKSANDRAS URBONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 9 dieną, 9:25 valanda va
kare 193 3 m., sulaukęs 38 metų 
amžiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap., Gardiškių kai
mo.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Benediktą po tėvais Rašins- 
kaite, seserį Kazimierą Kiaurakis, 
švogerį V/alterj, 3 anūkes, Johaną, 
Anną- ir Lorettą, švogerį William 
Rašinskį, švogerką Juzefą Au- ( 
gustinaitienę ir giminės, o Lietu- , 
voj pamotę, 2 Seseris ir brolį.

Kūnas pašarvotas, randasi 3225 
So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj gegu
žės 13 dieną, 8 vai. ryte iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio. sielą, o iŠ ten bus 
nulydėtas į' šv.'Kazimiero kapines.

Visi a. a. Aleksandro' Urbonas 
giminės, draugai ir pažįstami esat, 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti!4 
laidotuvėse įr ąiąeįkti ;am pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuftiid^ liekame,
Moteriai Sesuo, ŠVogetlai
Svti'gefkd, Antikės 
it' Gifiiinhi

Laidotuvėse patarnauja 
rtasT - 
1138.

su savo puikiausios rųšies 
laidotuvėse ir žemomis kainįeois.
Kadangi 3. F. Eudeikio lietuvių grafomis; 
įstaiga yra seniausia, todėl tuH daugin
sią šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudėikis yra vienatinis lietuvių gsta* 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuVęį 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausiąs.
Niekur kitur negausite tokios geros gr&- 
bų vertės už tiek pait pinigų.
Ši įstaiga Randasi toj' pačioj vietoj jau 25 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 3 kop
lyčiossu vargonais DYKAI dėl šermenų 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šią, 
taigą*

J. F. EUDEIKIS
LIETUVI^ GRABORIUS

» a \ ‘ -t fDl a on

4605-07 SO.
t OFISAS - .

MITAGE AVE.
CHICAGO,

" i '©■ta j»'ar.w^ w •■» w<-'i.’rrntX'watvz'Sf<M

ILL.

4

Te1!. Lafayette 3572 
"aulevičius 

k BŪRIUS it
? BALSAMUOTOJAS 

Patarnauja Chicagoje 
ir apieltakčje. 

ir graži 
Koplyčia dykai.

4092 ARCHER AV.
................. -.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentcvorth Avė., Chicago, III. 
Valandos: Išryto Holy Cross Hospical, 

Hemlock 6700
nuo 2 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 ▼. v, 
Ketv. ir Nedėlioj tiktai pagal sutarimo.

l. Į. >LP
K««GWest X46 St.

eL JftonlAard 5263 ir 8413
i IRŽT.So. 49 Ct.
I Tfl. Cic«įt> 37U. Koplyiia dykai

i ■>"....... y " ■ '■—. .. ■

Lacharidi ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago
, SKYRIUS i

1439 S. 49 Ct., Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Grovehill 0027 
Valandos 2-4 ir 7-9' P. M.

Trečiadieny] ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Virš Gregg Vaistinyčios

A. A. S L A KIS
Advokatas

Miesto ofisas 77 W. p/asbtnpton St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utam. ir Ketv.—6 iki 9 vai. 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Patk 3395

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marqu.lt. M. 

kampas 67th it Artesian Avė. 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandoj nuo 9 iki 11 ryto, nuo. 2-4 
ir 7-9 po pietų, seredoms po pietų b 

nedilicims pagal susitarimą.

JOSEPH J. GRISK 
, Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ava.
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rockufell St. 
TeL Republic 9723

Physical Therapy
8 Midwif« 

6109 South Albany 
Avenue 
Phėne

j Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li- 
gdninėse, duodu ata- 
ssage, elscttic treąt- 
ment ir magnetic 
blankins k t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Red. 6600 South Artesian Avemu 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

f---------- ---------- -n--------'
Daktaras V. A. Šimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
į Gydo savo pf m« , patinueias, išputosią: 

blauzda avalas,
{Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 r

TaL BonhVifd 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark 
Telefonu Stata 76A0: valandos P—■B

W. Slde: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanuSSltO. Šarados Ir Paavėtos vak. O tai H 

Telefonas Canal 6122
Namai: 6459 8. Rockvrell Street

Utarnlnko, .Ketverto ir Snbatos vak. 7 tai * 
AlafoMBs BepnbMo 0600

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St 
Virš Juciaus Reątauranto 

Pritars kasdhnr trw 9 ryto Iki 9 į

Marqu.lt


Tarp Ghicagoš 
Lietuvių

Priminimas apie 
‘Naujienų’ ir Radio 

Kliubo Gegužinę
Jau liko tiktai dvylika dienų 

iki Naujienų ir Radio Kliubo 
garsios Gegužinės. Kaip žinia, 
ji įvyks gegužės 21, The Oaks 
Darže prie Archer ir 123 gat
vių.

Kiek man teka patirti, kai 
kurie lietuviai ir lietuvaitės jau 
laukia šios nepaprastos geguži
nės. Galima pasakyti, kad tai 
ir bus nepaprasta gegužinė. Pro
gramas yra rengiamas toks į- 
vairus ir žingeidus, kad tikrai 
bus verta jį pamatyti. Bet apie 
tai kitą sykį.

—Antanas žymontas.

Iš Cicero Raudonos 
Rožės Klubo pasto

gės; veikia
Paskyrė $100 Pasaulinės Paro

dos bilietų užpirkimui

CICERO. — Visi jau žino, 
kad šioje apielinkėje niekas 
neprilygsta prie rožiečių. Štai, 
šiomis dienomis pasklido po 
visą apielinkę lapukai apie 
“basketball” šokius, kurie įvyks 
šeštadienio vakare Liuosybės 
svetainėje, pagerbimui musų 
jaunų lošėjų. Kas nori su jais 
susipažinti, lai atsilanko į šo
kius. '

Baseballininkai treniruojasi
Žieminio sporto lošėjai da

bar užleidžia vietas baseballi- 
ninkams, kurie jau įtreniruoja- 
si. Tik visa bėda su tuo lie
tumi. Neduoda jaunuoliams pa
sirodyti. Jau 3-čia savaitė kaip 
viskas visur paplūdę. Jeigu ne
būtų liję praeitą sekmadienį, 
susirinkusi minia butų mačiu
si, kaip klubo narys D. Tamo
šaitis platina basketball šokių 
lapelius iš padangių. Lapukus 
spausdino geras klubo narys 
A. Matui, o finansavo — J. 
šemetas, savininkas didelės 
gazolino stoties prie 16th 
50th Ct.

Paskyrė $100 Parodai
Klubas užima pirmą vietą

Pasaulinės Parodos klausimu 
tarp vietos organizacijų, nes 
paskutiniame susirinkime klu- 
biečiai suprato projekto svar
bą ir paskyrė $100 iš iždo Pa
rodos bilietų užpirkimui. Jų 
išplatinimui sudaryta trijų as
menų komisija: B. Senionis, 
C. Genis ir F. Lukoševiče. Pa
skutinis asmuo yra “Naujienų” 
“nevvsboy” musų apielinkėje. 
Ar lietus, ar sniegas, jis iš ry
to visus aplanko su “Naujieno
mis”. Tai tikrai energingas ir 
“ščyras” “Naujienų” platinto-1 
jas.

Ragina lietuvaites įstoti | 
konkursą

Beje, dar sykį primenu cice- 
riečams tėvams, kurie turi duk
teris, kad paragintų jas išpil
dyti “Lietuvių Dienos Karalai
tės” kuponą, kuris telpa ‘.‘Nau
jienose” ir kituose laikraščiuo-

ir

ir

... .. 7 ■............. .........  i.............................. .......... ...... ............. .. ...............
se ir pasiųsti jį su fotografija i cagos, Lyons, UI., 4503 Fishęr- 
komitetui. Argi nebūtų garbė m--------
musų kolionijai, jeigu vietinė 
lietuvaitė laimėtų pirmą prizą?
Cicero neturėtų būti nei viena 
lietuvaitė, neužsiregistravusi į 
konkursą.

Toliau, nelaukite su pirkimu 
įžangos bilietų į Chicagos Pa
saulinę Parodą. Juos dabar 
pirkdami remsite lietuvių ko
miteto darbą. Ir nekreipkite 
domės į nelemtas kalbas, kad 
bilietai atpigs iki 25-ių centų. 
To nebus. Dabar bilietus pirk
dami, gausite 75 centų vertę 
už 50 centų. Naudokitės kol bi
lietų yra. —K. P. D.

man Terrace.
Važiuodami nuo Chicagos pa

imkite Road 4, Ogden avenue 
ir pervažiavę Desplaines tfpę, 
sukite po kairiai pirmu keliu 
ir važiuokite du bloku, kol pri
važiuosite Jonaičio ūkį. Tai 
yra vientinelis ūkis prie to ke
lio.

Juozas Beleckas, ligonės vy
ras, prašo visų giminių ir drau- 
gų-pažįstamų Aleksandrą Belec
kienę aplankyti.

RADIO

Penktadienis, geg. 12, 1933

Šaukia visų Marų 
uette Parko organi 

zacijų susirinkimą
Bus svarstomi Pasaulinės Pa

rodos reikalai; visos organi
zacijos raginamos pasiųsti at
stovus

Gegužės 12 d. vietinės para
pijos salėje, 68th ir Washtenaw 
avė., įvyks visų Marquette Par
ko kliubų ,draugijų ir veikėjų 
susirinkimas.

Jis yra šaukiamas apsvarsty
ti Lietuvių Dienos, liepos 16, 
iškilmes Chicagos Pasaulinėje 
Parodoje ir ikitv/s reikalus, su
rištus su paroda.

Visos organizacijos ragina
mos pasiųsti savo atstovus, o 
jeigu jų nėra, valdybas. Pradžia 
8 v. v.

J. Beleckas kviečia 
gimines-draugus ap
lankyti jo ligonę- 

žmoną
Guli ūkyje, Lyons, III 

Jonaičius

Atsišaukimas į gimines 
draugus. Aleksandra Ribins- 
kaitė, po antru vyru Beleckie
nė sunkiai serga ir randasi pas 
savo seserį p. Jonaitienę ūkyje, 
kuris yra visai netoli nuo Chi-

Kostumeriai pažįsta 
kokybę

Pas maža skaičių žmonių 
kuriuos krautuvninkus vis 
reiškia idėja, kad kostumeriai 
stą ir groserius, bet kad labai mažas 
skaičius jų gali atskirti tikra jų koky
bę ir rūšį.

Šis tvirtinimas galėjo būti teisingas 
keletą metų atgal, bet šiandien jisai yra 
nepriimtinas. Namų šeimininkės jau prą- 
silavino dėkui maišo 
tintojų pranešimams, 
pasirinkti produktus, 
aukščiausios rūšies.

Apskelbimai tame
gelbėjo. Visos geriausios kompanijos aiš
kina namų šeimininkėms per laikraščius 
ir žurnalus apie produktus, kurie dabar 
yra plačiai žinomi. Tuos produktus na
mų šeimininkes vartoja per daugelį me
tų, ir jos žino, kad tie produktai yra 
geri. Tos didelės kompanijos turi visus 
reikalingus įrankius ir yra tinkamai pri
sirengę pagaminti tik gerus produktus. 
Be to, jos turi laboratorijas, kuriose nuo
lat daromi bandymai produktų kokybę 
pagerinti, kas be abejo yra taipgi namų 
šeimininkių naudai. * .

Savo skelbimuose “Midwest Stores” 
sankrovos visuomet praneša apie tuos 
gerus produktus. Geras pavyzdys paro
domas šios dienos laikraščio laidoje, kur 
tos krautuvės skelbimas ir telpa.

Be to, kad “Midwe$t Stores” sankro
vos visuomet perka ir užlaiko tik geriau
sių išdirbysčių produktus, dar galima pa
stebėti ir ta, kad jų kainos visuomet bū
na žemiausios. Visi produktai dėl tų 
sankrovų superkami vagonais tiesiog iš 
manufaktūrų už daug žemesnę kainą.

Pirkdami plačiai žinomus produktus, 
iš atsakomingų ir pasitikėtinų sankrovų, 
tokių, kaip .‘‘Midwe$t Stores” ir dar to
kiomis žemomis kainomis, atneša tikras 
sutaupąs taupiom namų šeimininkėm.

Atsiliepimai apie Radio Kliubo 
rytinius programas iš stoties 
WGES.

Mes 
kas 
bal-

Mr. A. L. Žymontas.
Gerbiamas Tamsta: — 

klausomės jūsų programų 
rytą. Kaip išgirstame jūsų
są, žinome, kad jau 7 valanda; 
laikas, keltis. Klausytis jūsų 
programų labai mėgstame. — 
Linkime jums geriausio pasise
kimo.

Su pagarba, 
Venskiaitienė ir duktė, 

Chicago, III.

Zymont.
morning

— We listen 
to your prog- 
miss a

Mr.
every 
ram; we nėver 
ing. My mother never goes to

morn-

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 
sėkmių. Mes duodame treatmentus, 
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA 
3354 So. Halsted St, 

CHICAGO, ILL.

milk the cow until she listens 
to the program. And all of us 
small children liko the program.; 
Thanks for it.

Yours truly,
Mary šatkus, 
Chicago, III.

Žymontas.
Tainista:

Mr. Antanas
Gerbiamas 

jūsų radio programų kiekvie
ną rytą klausomės. Mums jū
sų programas labai patinka, 
ypač jūsų atidarymo numeris. 
Mes būtumėm labai dėkingi, 
jeigu jus vieną lietuvišką mar
šą dėl musų pagrotumėt.

Linkime, kad jūsų programai 
tęstųsi visuomet.

Jūsų programų klausytojai, 
Jurgis Blaškys ir Sunai, 

Chicago, III.

Mes

Gerbiamas Antanas Žymontas.
Mes jūsų gražių programų 

klausytojai, Betty Stencelaitė 
ir Jonas Stencelis, nuoširdžiau
siai tariam ačiū visiems jums 
programų leidėjams, o labiau
siai Gerbiamam Antanui žy
montui, musų iš miego žadin
tojui.

šis musų programų leidėjas 
yra už visus kitus lietuviškus 
programus gražesnis ir bran
gesnis. Kad aš galėčiau, tai pri
sidėčiau prie palaikymo šių 
programų.

Nuoširdžiai meldžian.e leisti 
ir toliau kas rytą radio prog
ramos. Netik mus vienus pa
linksmini, bet ir daugumą ki-

PRANEŠIMAS
MR. L. M. NORKUS 

Atidaro Svečių Užeigą 
3958 W. lllth St.

“GRAND OPENING” 
arba Atidarymas įvyksta 

Gegužės 13tą, Subatos vakare
Mr. NORKUŠ kviečia pažįs 

tarnus ir draugus atsilankyti

MADOS MADOS MADOS

pa- 
vy-

tų. Ir dar kartą tariame ačiū 
Antanui žymontui.

Betty £tencel(aitč ir tėvas 
Jonas Stencelis, 

Chicago, III.

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS
Penktadienį, gegužes 12 .

Chicagos LSS. Centralines 
Kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks 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, 
pasistengkime susirinkti kuto- 
skaitlingiausiai.—Valdyba.

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

SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 14

)SLA. 129-tos kp. susirinki
mas įvyks 1 vai. po pietų G. 
Chernautsko svet., 1900 S. 
Union avė. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti, nes turime 
daug dalykų aptarimui. Taipgi 
nepamirškit atsivesti naujų na
rių.—Valdyba.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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CLASSIFIED ADS. j
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Business Service
Biznio Patarnavimas
OKSAS EXPRESS 

traustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
cainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS 
2649 W. 43 St.

BUŠŲ DREIVER1AI, 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.).

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS? .________________________________

Mes padarome experto darbą nž jūsų REIKALINGAS senyvas vyras ant 
>ačių kainą. Mes taipgi eiliuojame, farmos, kuris galėtų melžti karves. Alex 
kaip tai rynas, “down spots” ir tt. Kačenovas, 2537 Charleston St. prie Mil-

BRIDGEPORT ROOFING CO. waukee ir Western Avė., po 5 vakare.
3216 So. Halsted St. 1

Tel. Victory 4965
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

For Rent

VISUOMENES ATYDAI
Turimė gerų pirkinių pigiai už casbi hatcdic . • j , . . .r mainymui viskio, ruiic, prop.rtiq, . MOTERIS .pi« 35 <M n.m.n.o dar

binių, lot, lt farm,. Turint pinigų b° " P"' i??,0'W 3 7" PI 
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- RENDON 6 kambarių flatas. kampi- 
eius, kontraktus, Bills of Sale, ,Leases n;8 namas, netoli gatvekarių linijos, pe- 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas ir eium 5jjdomas ant 2 augšto. Renda pi- 
Teisingas patarnavimas”. g;. 4359 So. Maplewood Avė.

Viršminėtais reikalais kreipkitės pas mus. __
PAUL M. SMITH 8 CO. 1

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE 

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

CHAS YUSHAS 
KARPENTERIS IR 
KONTRAKTORIUS 

Įvairius pataisymus namuose atlieku 
prieinamomis kainomis.

Turiu 30 metų patyrimą savo amate. 
Kreipkitės

2223 W. 23 Place 
arba telefonuokite 

Canal 0935
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.

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

1635 So. 
Canal

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

EXTRAI Marąuette Parke — Išsiren- 
duoja Storas ir 5 kambariai — geras 
bile kokiam bizniui. Kreipkitės 

6635 So. Sacramento Avė.
■. . o.....

PASIRENDUOJA Storas ir 6 kamba
rių flatas ant antro floro, and didelio 
kelio, gera vieta dėl Roadhausės ar ki
tokio Storo — raktas užpakaly 

4953 W. 95th St.
ar Sandargs, 

2552 W. 46th St. 
Tėmykite iškabą.

Furnished Rooms
EKSPERAS knygvedys turi laiko pri

žiūrėti jūsų biznio knygas sykį arba du 
syk i savaitę, kada bus reikalinga. Ben 
Franklin Haymarket 7800 arba Palisade 
5843.

PASIRENDAVOJA apšildomas kam
barys dėl vaikino, merginos ar ženotos 
poros. 7242 S. Rockwell St., Telefonas 
Hemlock 9533.

ne

iki

pas

ir

ir pas kai 
dar apsi

perka mai-

o

✓

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
6023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)

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

manufakurų ir pla- 
kad jos lengvai gali 
kurie yra be abejo

atvejyje daug pa-

P-nia A. Oželienė
s Rengia

Graži) Koncertą su Šokiais
Souvenks ir Door Pi iže

SEKMADIENĮ, GEGUŽIO 14 D.
St. Agnės Auditorijoje

3924 Archer Avenue
Pradžia 5:30 vai. po piet. ' ... Įžanga. 40c.

Be pačios p. Oželienės koncerte dalyvauja žymiausi Chicagos lietuviu 
solistai: Stasys JRimkus, Elena Rakauskienė ir daug kitų.

Kviečiame visuomenę atsilankyti.
KONCERTO RENGIMO KOMISIJĄ.

MORTGAGE BANKERS

2608 West 47th St,

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO- 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

Reikale dekoravimo, maHavojimo 
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.

Tel. Brunswick 9131

NAUJOJ VIETOJ

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.

Furnitnre & Fixtures
Rakandai-Įtaisai _____

* -^*WM^****WW**WWWWW»**Wl*M»W*M*te*W^******W*i**^»**#******»»' ’

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 
Ice Cream baksai. Soda Fountain ir t. t. 
Biligheim Company, 1607-1 1 South 
State St. * • —

co.-AMERICAN BOTTLING 
JOE KUCA, Sav.

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

Šaukite Telefonas 664 W. 
510 So. Monroe St.

WEST FRANKFORT, ILL.

rūšies ir 
Jeigu

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuo jaus 5717 Sberidan Road

Praradau savo gražų namą, tupu 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, Bran
kos, draperijos, veidrodžiai baby grand 
pianas, lempos, indai, ir kiti labai gra
žus daiktai, paaukausiu už bile kainą.

5717 Sberidan Road

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 We$t Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

DRAPERY AND UPHOLSTERING 
SERVICE CO., M. A. Laberdia, sav. 
Langams. Užlaidas, taipgi valome Bran
kas ir langams užlaidas. 6821 South 
Western Avė. Tel. Republic 5730. 
Chicago. III.

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

4554 So. Rockwell St.

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

Automobiles
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

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

2451 W. 69 St.

BARGENAS. Pardavimui kendžių ir 
cigarų krautuvė.

2030 S. Canalport Avė.

3362.— Labai patogi sporto ir išėjimui suknelė. Vienas iš praktiškiausių 
pavasario rūbų. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virfi nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą9 pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio , kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1739 
So. Halsted StM Chicago, IU.

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

J. S. Ramaniionit, Vedėjas. 
štai dabar musų- krautuvėje keletas 

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis 

ir augščiau
SPAR Varnish, galionas $ 1.25
FLAT Paint, galionas $<|

3214 So. Halsted St.

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, a u to
rnade clutch-T-slot, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymoutb 
$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

PARDAVIMUI saliunas su visais 
(rengimais, biznis išdirbtas per 19 metų.

4622 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI 
vių apgyventa, 7 
riai užpakalyje, 
žiuoja į farmą. 

3246 So.

grosernė seniai lietu- 
pagyvenimui kamba- 
Priežastis, vyras va-

Emerald Avė.

PARDAVIMUI grosernė Town of Lake 
apielinkėje. Gera vieta ir dėl bučemės. 
.4522 S. Honore St. Tel. Lafayette 5314

PARDAVIMUI kendžių. cigarų ir 
smulkmenų krautuvė. Bile kas gali pa
sidaryti gerą pragyvenimą. $900 CASH. 
Ateikite tik jeigu tikrai norite pirkti. 
4 duris nuo didelio teatro. South We$t 
Sidėj, kampas 3 5-to Place.

3538 So. Halsted St.
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S. Halsted

Išvalyk Vidurius —- Tai Pama
tas Sveikatai I 

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

Musical Instruments
______ Muzikoslnatrumentai

PARDAVIMUI pigiai orchestros in
strumentai, 1 puiki skripka, 1 B. flat 
Tenor sax, 1 C. melody sax, 1 C. So
prano sax. Kreipkitės 3354 
St. 2nd floor front.

Real Estate For Sale
NainiU-Ženie Pardavimui

PARDAVIMUI neperdidelis namas 
atba mainysiu ant krautuvės. Namas ran
dasi gerame stovyje, 3364 So. Halsted 
Street;




