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Rooseveltas Kviečia Visa Pasauli Prie Taikos
Kviečia Prisižadėti Nesiųsti 

Kariuomenės Per Sieną
Prezidentas pasiuntė atsišaukimą taikintis 
ir nusiginkluoti 54 šalims, jų tarpe Rusijai

WASHINGTON, geg. 16. — 
Prezidentas Rooseveltas pasi
ėmė vadovauti atsidūrusiam 
naujo karo pavojuje pasauliui 
ir šiandie pasiuntė 'tiesioginį 
atsišaukimą j 54 šalių valdžias, 
o per jas ir j tų šalių gyvento
jus kviesdamas visas šalis pri
sižadėti prie jokių aplin
kybių nesiųsti jokių ginkluotų 
spėkų už savo sienos rybų. Jis 
įspėjo, kad jei didžiosios šalys 
atsisakys duoti tokį pasižadėji
mą, civilizuotas pasaulis žinos 
kur ieškoti kaltininkų.

“Aš raginu nė vienų šalį ne
prisiimti tokios atsakomybės’, 
sako prezidentas.

Kuomet Europa vėl žvangina 
ginklais, prezidentas pakeliu 
savo balsų ir reikalauja taikos. 
Jo ilgas atsišaukimas tapo pa
siųstas visoms valdžioms formo
je atviro, nešifruoto praneši
mo.

Niekur neminima-Vokietijos. 
Bet atsišaukimas tapo pasiųstas 
išvakariuose laukiamo rytoj 
dieną svarbaus Hitlerio prane
šimo reichstagui, kuriame jis, 
tikimasi, išdėstys visą naujųjų 
Vokietijos užsienio politikų. Jo 
pranešimo laukiama su dideliu 
susirupinimu, nes jis lengvai 
gali iškelti tuos pačius klausi
mus, kurie privedė prie buvu
sio pasaulinio karo.

Prezidento Roosevelto atsi
šaukimas yra kvietimas pada
ryti sėkmingais visapasaulinę 
ekonominę konferencijų Londo
ne ir nusiginklavimo konferen
ciją Genevoje. Jis deda visą 
vilti Į ekonominę konferencijų, 
kad ji atgaivins ekonominiai 
visų pasaulį. Ir dabar mato, 
kad tos konferencijos pasiseki
mą gali sutrukdyti įtempti san- 
tikiai tarp Vokietijos ir jos bif- 
vu'siųjų priešininkų.

Kaipo pirmų žingsnį, prezi 
dentas ragina priimti premiero 
MacDonaldo pasiūlytų nusi
ginklavimo planą, kuris siekia- 
si apryboti kariuomenes ir 
ginklų <lydį ir įvairiais pasita
rimais versti šalis taikintis, jei 
atsiranda karo pavojus. Iki 
bus susitarta tą planų priimti, 
prezidentas siūlo, kad nė viena 
šalis nedidintų ginklavimos.

Kada tai bus padaryta ir kad 
užtikrinti taikų ateityje, prezi
dentas siūlo:

‘‘Kad visos pasaulio šalys 
padarytų iškilmingą ir aiškių 
nepuolimo sutartį; kad jos iš
kilmingai prisižadėtų pildyti sa
vo obligacijas apryboti ir su
mažinti ginklavimąsi ir jei šios 
obligacijos yra ištikimai pildo
mos visų pasirašiusių šalių, kad

Chicagai ir anielinkei tedera* 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:04.

pavieniui susitartų nesiųsti jo
kių ginkluotų jėgų už savo sie
nų rybų”.
Atsišaukimas pasiųstas Rusijai

Tarp šalių, kurioms šis pre
zidento atsišaukimas tapo pa
siųstas, yra ir Rusija. Atsi
šaukimas Rusijai tapo pasiųs
tas Michailui Kalininui, visos 
Rusijos sovietų centralinio pil
domojo komiteto prezidentui.

Tai yra pirmas atsitikimas 
kad Amerikos prezidentas tie
sioginiai susižinojo su sovietų 
valdžia. Tai reiškia, kad pre
zidentas nori sumobilizuoti visų 
pasaulį savo milžiniškoj kam
panijoj už taiką.
Pasiuntė pranešimų kongresui

Pasiuntęs atsišaukimų visoms 
valdžioms, prezidentas pasiuntė 
tą atsišaukimą ir kongresui, dėl 
informacijos, kartu su paaiški
nimu, kad jis buvo priverstas 
to žingsnio stvertis dėlto, kad 
aiškėja, jog niekurių šalių ego
istinė ir trumparegė politika ir 
veikimas gręsia viso pasaulio 
ekonominei ir politinei taikai ir 
pastovumui. Didelės didžiumos 
šalių troškimui taikos, sako pre
zidentas, gręsia atkakli obstruk
cija iš labai mažos mažumos pu
sės, taip kaip ir šalies' viduje 
gražias gyventojų bendras pa
stangas gali sunaikinti keli 
egoistai.
Italija priims Roosevelto planų

RYtMAiS, geg. 16. — Autori
tetingai pareikšta, kad Italija 
priims prezidento Roosevelto 
taikos pasiūlymus be jokių są
lygų.

Tikimąsi greito veikimo
GjENEVA, geg. 16. — Pre

zidento Roosevelto atsišauki
mas susilauks greito veikimo, 
kad pravesti jo programų nu
siginklavimo konferencijoje. 
Prezidento atstovas Norman H. 
Davis ragins konferenciją grei
tai priimti MacDonaldo planą. 
Manoma, kad pesimistiški Davis 
pranešimai apie padėtį Europoj 
ir paakstino prezidentų stvertis 
tokio dramatiško žingsnio gel
bėti nusiginklavimo konferen
ciją. Svarbu, kad tas prezi
dento žingsnis tapo padarytas 
pirm negu Hitleris spėjo pa
skelbti Vokietijos pasiryžimų iš- 
naujo apsiginkluoti, kas butų 
visai suardę nusiginklavimo 
konferencijų. Dabar gi, jei 
Berlynas prielankiai pasitiks 
Roosevelto atsišaukimą, konfe
rencija tikrai bus išgelbėta.

Gangsteris nuteistas 
kalėjiman

CHICAGO. — Wiilie (“Three 
Fingered Jack”) White, vienas 
žymiausių Capones pagelbinin
ku ,liko nuteistas 1 metams ka
lėjiman ir užsimokėti $800 pa
baudos už nešiojimąsi revolve
rio.

Prezidentas Rooseveltas su savo sunum James, sveikina 
Chinijos atstovą, finansų ministerj T. V. Soong (kairėj), ku
ris atvyko pasitarti su prezidentu Rooseveltu ekonominiais 
reikalais, besiruošiant prie visąpasaulinės ekoriominės konfe
rencijos.

Wyoming konvenci
jos rinkimuose lai

mėjo slapieji
CHEYENNE, Wyo„ geg. 16. 

—Vakar įvykusiuose rinkimuo
se Wyoming valstijos konvenci
jos atšaukimo priedui ratifi
kuoti, kaip išrodo, didele balsų 
didžiuma laimėjo šlapioj i. Dar 
nepilni daviniai rodo, kad| sla
pieji išrinko 363 delegatus, o 
sausieji tik 40.

Taigi Wyoming bu4s ketvirta 
valstija ratifikavusi prohibici- 
jos atšaukimą.

Bedarbė vis dar di
dėja, sako William

Green
WASHINGiTON, geg. 14. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green sa
ko, kad unijų surinktos žinios 
rodo, kad nežiūrint prezidento 
Roosevelot pastangų, bedarbe 
vis dar didėja.. Prie padidini
mo bedarbės daugiausia prisi
dėjęs bankų krizis.

Green apskaito, kad vasario 
mėn. bedarbių buvo 12,988,000, 
o kovo mėn.—13,360,000.

Suėmė gangsterio 
užmušėją

CHICAGO.— Prieš porą die- 
nų rastas automobily nušautas 
gangsteris Rocco Belcastro. 
Nustatyta, kad jis buvo nušau
tas viename kabarete ir tik 
nuvilktas į automobilį ir ten pa
liktas.

Taipgi nustatyta, kad Bel
castro prieš kiek laiko nušovė 
vieno dienraščio cirkuliacijos 
manažerį Holbrook ir išgėdino 
kartu su1 juo buvusią merginą.

Dabar tapo suimtas ir Bel
castro užmušėjas — jo buvęs 
draugas Charles Kunowski. Pa
starasis yra kaltinamas ir kai
po užmušėjas sargo Nelson lai* 
ke plėšimo elektros kompanijos 
raštinės West Sidėj pereitose 
kučiose.

Pasiuntė miliciją 
prieš streikuojančius 

pieno ūkininkus
MILWAUKEE, Wis., geg. 16. 

— Prieš streikuojančius pieno 
ūkininkus, kurie trukdo gabe
nimą pieno į miestus, tapo pa
siųsta valstijos milicija. Bet ji 
veiks tik kaipo šerifo depučiui 
ir dėvės civiliais drabužius.

Pasiuntus kelis šimtus mili
cininkų, pieno pikietuotojai ta
po išvaikyti.

Streikierių vadas Singler sa
ko, kad sumišimus kursto pa
čios pienines, kad tuo diskredi
tuoti streikų.

25 pikietuotojai areštuoti 
Illinois

W()ODSTOCK, III., geg. 16.— 
Čia tapo areštuoti 25 pieno pi- 
kietu’otojai, kurie bandė užblo
kuoti kelius ir sutrukdyti pie
no pristatymų. Jiems pasisekė 
išlieti dalį pristatomo pieno. 
Tai buvo pirmas sumišimas pie
no streike Illinois valstijoj.

Dėdė nušovė mergi
ną ir pats nusišovė

CHICAGO.—John W. Berndt, 
41 m., 4115 N. Ridgway Avė., 
bedarbis, vedęs, nušovė savo gi
minaitę p-lę Margaret Bernard, 
26 m., 2827 N. Burling St.,ku<- 
ri atstume jo meilinimąsi prie 
jos ir apie tai pranešė žmonai, 
ir tada tuo pačiu šautuvu pats 
nusišovė. Jis buvo jai dėdė.

Policija atėmė Bulgari
jos komunisto kūną, ir 

pati jj palaidojo
SOFIJA, Bulgarijoj, geg. 14. 

—Kad neprileisti komunistų de
monstracijos, kuri buvo ruošia
ma laidojant nušautą Makedo
nijos komunistų vadĮų Petko 
Napetov, policija konfiskavo ją 
kūną ir slapta jį palaidojo, da
lyvaujant tik tėvams ir keliems 
giminėms.

Nepatov buvo nušautas kitos 
makedoniečių frakcijos.

Austrija išvarė Hit
lerio atsiųstą spe

ciali pasiuntinį
Frank, Bavarijos ministeris, iš

varytas iš Austrijos, kaipo į- 
žeidęs Austrijos valdžių.

VIENNA, geg. 16.— Barnis 
tarp Austrijos ir Vokietijos tę
siasi.

Hans Frank, Bavarijos teisin
gumo ministeris, kuris atskrido 
į Austriją kaipo specialis Hit
lerio pasiuntinys, tapo išvarytas 
iš Austrijos žemes. Be to Aus
trija oficialiai užprotestavo Vo
kietijai dėl Frank Viennoje kal
bos, kurioje jis įžeidęs Austri
jos valdžią.

Austrija šiame dalyke parodė 
didesnę drąsų, negu Anglija, 
kuri neišdryso išvaryti asme
niškų Hitlerio atstovą Rosen- 
berg.

Vokietija kerštaudama už 
Frank išvarymų, uždraudė Vo
kietijos aviatoriams dalyvauti 
oro rungtynėse, kurias rengia 
Austrijos aviacijos kliubas. 
Taipgi kalbama, kad Vokietija 
uždlrausianti vokiečiams važi
nėtis po Austriją, kas butų Aus
trijai nemažas smūgis, nes kas
met Austriją aplanko dideli bū
riai , Vokietijos turistų.

Del Frank pašalinimo iš Aus
trijos galima laukti rimtų di
plomatinių pasekmių, nes tai 
privedė prie pilno Austrijos at
sitraukimo nuo Vokietijos. Vo
kietija liko visiškai izoliuota, 
Naziai delei to siunta, bet yra 
bejėgiai kol Austrijos valdžia 
tebėra Dollfuss rankose.

Senatas galutinai 
priėmė Musele 
Schaols bilių

^ASHINGTON, geg. 16. — 
'Senatas šiandie priėmė abiejų 
butų konferencijos išlygintą 
Musele Shoals išvystymo bilių 
ir pasiuntė jį atstovų butui ga
lutinam balsavimui.

Streikuoja audėjai 
reikalaudami al

gų pakėlimo
KNOXVILLE, Tenn., geg. 16. 

—Apie 240 audėjų Cherpke au- 
dinyčiose sustreikavo reikalau
dami pakėlimo algų. Delei jų 
streiko laikinai neteko darbo ir 
kiti 600 tų audinyčių darbinin
kų ir audinyčios tapo uždarytos.

....... . milu. ............... '"i

Apiplėšė žydų laik
raštį

CHICAGO.—Du plėšikai va
kar išpuolė žydų socialistų 
dienraščio “Forward” raštinę, 
1256 S. Kedzie Avė. ir pabėgo 
pastvėrę $500. Bėgdami jie 
sudaužė savo automobilį ir ma
noma, kad vienas jų liko su
žeistas kulkų .

WASHINGTON, gge. 27. — 
Prezidentas Roosevelt praneša, 
kad dėlei kitų svarbių reikalų, 
jis negalės apleisti Washingto- 
no ir todėl negalės dalyvauti 
Pasaulinės Parodos Chicagoje 
atidaryme gegužės 27 d.

Lietuvos Naujienos
KAUNAS.—Bal. 17 d. Palan

goje pasimirė senas lietuvių kle
rikalų veikėjas, kun.-kan. Ka
zys Prapuolenis, 75 m. amžiaus.

Sėmė prokurorą už 
tėvų nužudymą

MAYSVILLE, Ky., geg. 16.— 
Koroneris Knox įsakė siumti 
miesto prokurorų Andrew Fox, 
27 m., ir apkaltintieji dėl savo 
tėvų nužudymo. Fox seni tė
vai rasti negyvi bal. 27. d., po 
gaisro, kuris sunaikino jų na
mų.

Means rastas kaltas
WASHINGTON, geg. 16. — 

Gaston B. Means, buvęs virši
ninkas federalinės žvalgybos, 
rastas kaltas už išviliojimą iš 
Mrs. McLean $35,000 prižadu 
neva pagelbėti atgauti išvogta 
Lindberghio kūdikį. Kartu ras
tas kaltas ir Norman Whitakcr. 
Abiems gręsia 2 metų kalėjimas 
ir iki $10,000 pabaudos.

Means ir dabar yra nuteistas 
15 metų kalėjiman už išvilioji
mą iš tos pačios moteries ir 
tam pačiam tikslui $100,000.

RUSIJA IEŠKO DIDELĖS VI
DAUS PASKOLOS

MASKVA, geg. 15. — So
vietų valdžia paskelbė, kad ji 
bandys sukelti 3,000,000,000 
rublių vidaus paskolų, kad fi
nansuoti “pirmus metus antro 
penkių metų plano”.

Kad paakstinti pirkimų pa
skolos bonų, bus siūloma 10 
nucš. palūkanų ir įvairiausios 
lioterijos.

NEW YORK, geg. 15. — Er- 
nest Torrence, 54 m., labai ga
bus aktorius, pasimirė šiandie 
Lenox ligoninėj po operacijos 
ant vidurių. Jis susirgo prieš 
kelias savaites prieš pat išplau
kiant į Europą ir nuo laivo bu
vo nuvežtas tiesiai į ligoninę.

Jis buvo geras pianistas, tiek 
pat geras dainininkas ir labai 
gabus aktorius, galintis vaidin
ti įvairiausias roles. Gimęs 
Škotijoj, mokslus baigęs Anglb 
joj ir Vokietijoj.

-----  --- -- i !
WILMINGTON, Del., geg. 16. 

—Elizabeth Nelson, 16 m. neg
rė, liko nuteista visam amžiui 
kalėjiman už nužudymą James 
Daugherty, 57 m., iš Philadelp- 
hia. Ji paprašiusi cigareto ir 
kada tasis atsakė, kad neturys, 
supiaustė jį britva. Ji prie kal
tės prisipažino.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Kratos ir suėmimai
KAUNAS.—Prieš velykas kri

minale policija areštavo K. Bo
rutą. Jo kvotą krim. policija 
jau baigia ir byla perduota 
Kauno apyg. teismo valstybės 
gynėjui.

Be to, kriminalinė po
licija dar areštavo poetą Jaku- 
bėną, mokytoją kraštotyrininkų 
F. Šinkūną, dr. šuvalį (žydų 
tautybės), Br. Migliną, Vilčins
ką, Klimavičių (Alytuje) ir 
Ambraškų. Kriminalinė polici
jai turėjusi žinių, kad minėti 
asmenys priklaupė nelegaliai 
organizacijai.

Tragingai mirė laisva
manis

LEKĖČIAI.—Kovo mėn. 18 d. 
vakarą tragiškai persiskyrė su 
šiuo pasauliu vietos kooperat. 
b-vės krautuvės vedėjas Anta
nas Guoga. Tą dieną vakare 
Antanas paskutinį kartą aplan
ke savo draugus. Grįžęs apie 
10 vai. vakaro į butą, paruošė 
raštelį, kad krautuvės reikalai 
tvarkoje ir įdėjo į kasą. Savo 
sesutei pasakė “einu, negreit 
pasimatysime”. Ir išėjo oran. 
Po to tuojaus pasigirdo šūvis... 
žmona ir sesuo tuoj suskato 
ieškoti ir gretimoje pamiškė
je surado Anatną mirties ago
nijoj kniupščią begulintį, šalia, 
gulėjo brauningas.

A. Guoga buvo klasiniai su
sipratęs, laisvų pažiūrų ir min
ties žmogus, dar nesenas.

šeimyniniame ir viešajame gy 
venimė buvo taikaus budo, iš 
prigimties jautrus ir darbštus 
žmogus. Uuoliai ir sąžiningai 
vedė krautuvės reikalus, l‘ž tai 
draugų bei pažįstamų buvo my
limas ir gerbiamas.

Sunki medžiagine padėtis bu
vo priežastim tas tragingos mir
ties.

Kadangi velionis buvo laisvų
jų pažiūrų, be to, neturtingas, 
tai vietos klebonas atsisakė kū
ną eksportuoti su? bažnytinėmis 
apeigomis ir neleido palaidoti 
pašventinto j vietoj.

Vėlinis paliko žmonų su 
dviem mažais vaikais.

KAUNAS.— Lietuvos šach
matininkų čempionu, po ligų 
rungtynių, pripažintas kaunie
tis VI. Mikėnas. Pirmau Čem
pionu buvo Z. Machtas.

KAUNAS.— Mažeikiuose ži
nomas vagis Uosis kirviu? nu
žudė policininką Gelumbauskų.

žmogžudys po kelių dienų 
užkluptas tolimoj vietoj valstie
čių ir matydamas neišsigelbė 
siųs, pats nusišovė.
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Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dykai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Ativieii 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Rnyguti “Eye Care” arba Ey» 
Beaaty” Dykai

West Frankfort Biz 
nio ir Profesijos 

Rodyklė

Dalyvaus Radio Kliubas su garsiakalbiais ir radio Stoties artis
tais; bus “japoniškų arklių” lenktynės; “dzūkas” Bancevičiūs at
vyks su visu buriu ristikų. Be to, dar bus žymus arnionistas ir 
daug kitokių pamarginimų.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS.

ASSOCIATION
113 East Main St
WEST FRANKFORT, ILL.

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT, ILL

Visiems atsilankiusiems ALAUS STIKLAS ir SANDVI 
ČIUS VELTUI! :

Plight of Anthracite 
Miners

Kaip svečiai pas. jus atsilankys „. .„.i 1.1.- -i-..-turėsite 
tuojau 
pilnai

E. V. SIMPSON
___ PLUMBINGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali 
WEST FRANKFORT, ILL.

11 d. mirė senasGegužės 
vietos gyventojas Jonas Kna
šas, sulaukęs 53 metų amžiaus. 
Atvykęs iš Lietuvos 1901 m., 
jis pirmiausiai apsigyveno Ri- 
venton, II. Kiek vėliau jis iš 
tos vietos persikėlė kitur gy
venti, o prieš penkiolikę metų 
atsikraustė į West Frankfortų.

Nabašninkas paliko moterį, 
vienų dukterį ir vienų sūnų. 
Duktė yra vedusi su Juozu 
.lenkus, o sūnūs lanko kolegi
jų. Gyvena jo dar du broliai 
ir trys seserys. Vienas brolis

PALMER INSURANCE
AGENCY

Pirmiau? buvusi Pharis Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA

110 S. Emmj St., 
Telefonas 363 

WEST FRANKFORT. ILL.

ia.ny kind of jobs, outside the 
boss’s window each morning. 
Men have earried their griev- 
ances to the union and have 
lošt their jobs and have been 
black listed through out the 
cnt i re region. There i s no
work for men sučli as these and 
hundreds who might protest 
do not care to share their fate. 
The grievence committee will 
not tal^c u p their complaints 
because it means 
own jobs.

Company work 
cally disappeared. 
of the work is done on a contr-

, I } I Į ■ . ’

act basis with an endlcss s.tream 
of men working for a few days 
and giving up in dispair because 
the work vvįll not keep them 
and their families in food and 
clothing.

The price of property has 
falleh to a (third or ųuarter 
of what it was onpe. Thousands 
of these miners caiinot leave 
because all they own is tied 
up in a hou’se that often times 
cannot be sold. Tf the šoil was 

• 1 • i ,

fertile about the minės perhaps 
they start small farms būt 
there is no hlnd suitable for 
farming there.

Milo Reno, prezidentas Na
tional Farm Holiday Associa- 
ition, kuris atšaukė turėjusį 
pereitų šeštadienį prasidėti na- 
cionalį fermerių streikų, nu
tartų jo asociacijos suvažiavi
me, kuriame dalyvavo apie 
3,000 farmerių iš veik visos ša-

KODĖL MOKĖTI 
RENDA

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimu NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai

108 N. Ida Street
VVEST FRANKFORT. ILL.

.30 inėų
SIcSioiuh . .
Naujausių dezainų

Baltan Avinas (Ne- 
daugiau 1OO sv.) 
100

Telefonas 161
UNION FUNERAL 

SERVICE 
Ambulansų Patarnavimas 

WEST FRANKFORT, ILL.

YOURLYtd
Murina Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio S*., Chkago

užfundyti šalto alaus, užtat 
nusipirkite pas mus šaldytuvą 
garantuotą, tik QQTelefonas 13

B. H. WEBB, M. D.
VIDURINĖ MEDICINA

Gydo akių ligas ir pritaiko akinius 
Wcbb Building.

VVEST FRANKFORT, ILL.

Z{esyverio paaiškinimas
Jau gerokas laikas, kaip už

sidarė First Trust and Savings 
bankas, kur nemažas skaičius 
lietuvių laikė pasidėję savo pi
nigus. Pirma to banko likvi
davimas ėjo gana lėtai, o iš
laidos buvo daromos garnį di
delės. Jeigu taip ir ilgiau butų 
pasitęsė, tai depozitoriams 
tikrai mažai kas ir bebūtų li
kę. Tačiau nuo sausio 31 d. 
tapo paskirtas naujas resyve- 
ris, būtent, Hary E. Folk.

Prieš porų dienų naujasis 
resyveris paskelbė savo rapor
tų. Raporte sakoma, jog per 
tuos kelis mėnesius banko sko
los tapo sumažintos ant $384,- 
50.). Resyverio išlaidos dabar 
esančios mažesnės ant $1,200 
su viršum per menesį. Išlai
das buvo galima sumažinti vy
riausiai todėl, kad Folk yra 
kelių bankų resyveris. Jis su
tvarkęs reikalus taip, kad tie 
pa js darbininkai dirba vieno
je vietoje. Priegtam jie tvar
ko visų jo priežiūroje esančiu 
bankų reikalus. O kada tas dar
bas taip sutvarkytas, tai darbi
ninkų mažiau tereikia.

Bet kada tas bankas bus ga
lutinai likviduotas ir kiek de- 
pozitonams pasiseks atgauti 
savo pinigų, tai sunku pasa- 

y L — Vietinis.

randasi Amerikoje, o kitas 
Lietuvoje.

Velionis paėjo iš Mažeikių 
apskričio, Spurkainių kaimo. 
Laidotuvės įvyko gegužes 15 d. 
Palaidotas tapo su bažnytinė
mis apeigomis. — N.

Puošnus rūbai Moterims 
Merginoms

VVEST FRANKFORT. ILL.

Pasaulinė Paroda Jau Čia Pat. 
Jums Bus Reikalingos Lovos ir 
Matrasai svečiams. Pas Mus Galite
Nusipirkti Lovą, 
Matrasą tik

Telefonas 566-R

J. R. Mabry Co. 
WHOLESALE AND RE.TA1L 
Maliava ir Popieravipiui Popiera 

1113 Rast Main 8t.
WEST FRANKFORT, ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO 
Užlaiko puikiausi pieną, smetoną ir 

sviestą

408 W. Main St. i .
WEST FRANKFORT, ILL

Grąžinam Visus Taksus
tiems, kurie galės {rodyti, kad jie pas mus pirkdami paliko

4 • . •

Musų Teisingu Patarnavimu Visiems Apsimokėtų Per
sitikrinti.

MUSŲ KRAUTUVĖ YRA UŽPILDYTA SU
NAUJAUSIOMIS

There are only f i ve counties 
in the whole world whcrc an
thracite coal i s mined. Russia, 
Wales and some vicinities in 
this country mine a produet 
tjuite similar būt it is not 
really anthracite. It is at once 
the finest as well as the highest 
priced coal mined today. Be
cause it is the highest priced 
coal in the world thousands 
who used it at one time have 
turned lo gas, oil, and soft coal. 
lt has lest markei s also because 
of frcųuent atlikęs. It is a 
doomed industry today. Fourty 
thousand miners i n the region 
today will never work another 
day. A great many of them 
.are Lithuanians.

These Anthracite miners are 
the most highly organized 
miners and one of the most 
elosely kni't trade unions in ex- 
istence. Yct in spite of 
40,000 of them will never 
work, the vast majority 
hope only for pa r t time, 
very few of them are working 
daily for union wages on a 
$5.76 basis. It might be well, 
at this time, to prophesy that 
unless the United Mine Work- 
ers Union adopts a militant 
program of eųualization of 
work and wages inside of three 
years eittier a new union vvill 
take its place or anthracite coal 
vvill become non-union.

There are men working dai
ly in Schu‘ylkill, Northumber- 
and and the other three coun
ties in Penna. who draw no 
money at the pay window būt 
who find that their accounls 
for food at the company store 
have eaten all their earnings. 
Very few of the men 3yqrking 
full or part time mirkė the 
union wagc minimum of $5.76 
per day. Many of them are 
eontent with two dollars a day. 
This is not unknown to union 
officials. The reason nothing 
is done about it is because of 
the hirtidrcds waiting for jobs,

rimt negu knlnoH imkitn L imi lt MALIAVA ir 1’01’IERIAVl- 

Dabar!MUI
Dutch

Cahimet City policija, ant 
galo, išaiškino paskutinių ke
lių mėnesių piešimus. Šiomis 
dienomis tapo suimti du jau
nuoliai, — 
bus Zaikis 
amžiaus, 
resu 233 -

Jaunuolius suareštavo polic- 
monas Kowalski. Iš pradžių 
jaunuoliai griežtai pareiškė, 
jog juodu su jokiais piešimais 
nieko bendro neturi. Tcčiau 
per kelias valandas kamanti- 
nejami, prisipažino, jo iš še
šių gazolino stočių paėmę te
lefonų dėžutes su pinigais. Be 
to, juodu dar apkraustę šešio
lika privatinių namų.

Jaunuoliai prisipažino, kad 
per paskutinius aštuoniolikų 
menesių vertėsi plėšimais. 
Kaip kiekvienas gali dasipro- 
teti, Mikas Zaikis yra lietuvis. 
Jo tėvus aš gana gerai pažįs
tu. Abu yra labai karšti ka
talikai ir, tur būt, neapleidžia 
nei vieno sekmadienio neėję į 
lenkų bažnyčia.

Telefonu 346

Home Lumber Co
McdŽUi. Maliava. Stiklai. Dratai ir 

čekiu. Vfokag kas reikalinga 
namų statymai.

101 W«st Poplar St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

City Furniture Co
M. P. Javarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 W. ROOSEVELT ROAD

Įžang1® 35 Centai.
*' ■    • ■ ’ ’ i

Gryna Linsecd Aly
va uk e p a 
gal.............OCU
Gryna Gnm • Ter
pentiną 'JĮ /Ji —
Už gal.....

VELK Sl’ECIALAS
SKKYNŲ ENAMELIS............................ 4Oc

Mos pristatome t visas miesto dalis!
Pilims pasirinkimas Cemento, Plastcrio, 
Plaster Board. Medžių. Fibro, Kalkių.......

Mes pasiliekame sau privilegijų nuskir
ti kiekybę.

I. VELK and COMPANY
Maliava—Popiera—-Maliavotojams įrankiai

4B47 N. KEDZIE AVENVE 
Telefonas IKVIng 3707-3708

Atdara Antriui.. Ketv., Sefit. Vakarais.
Nedalioj iki Plot.

Garsinki^ Nauj^;

Within the lašt ycar or two 
these miners without work 
have started what is termed 
bootleg minihg, 
pany owned ground they dig 
for coal. This U sold for prlces 
lešs tlian company fconl. Pea 
conl brihgg about four dollars. 
Nut and stove coal brings from 
f i ve to six dollars per ton. The 
work i s hard antį two men 
have trouble mining more than 
a ton .a. night. Always they 
are in danger af falling into 
the liand's of coal company 
police and just lately Gov. 
Pinchot has decided to ūse 
statė police to stop the mining. 
The fine is mostly ten dollars 
or ten days in jail.

Otftside of mining there is 
nothing eis© for men to do in 
most of these mining towns. 
These towns have a little work 
for womeh in shirt factories 
were learners work for three 
(įollars a weel^ ant experienced 
operators working on a piece 
work basis average about seven 
to ten dollars weekly.

Were it not for Red Cross 
flour and clothing sent into the 
region more people might starve 
If you wonder why a largo pro
test vote Was not made 
in this section it 
because Pennsylvania law 
not allow anyone to 
unless they pay taxes 
many cannot. This is 
Pennsylvania hard coal region 
with one of the finest trade 
unions in the country with ‘the 
highest Standard of Hving in 
the world”.—O. t>. Kaminskas.

POPIERA

HOUSEHOLD 
EmimellH per gal.

’1.37
Fiat Sienoms Ma- 

, llava. Gatavai mi
mai Ay t A mali ava 
d ėl GRINDŲ, ir 
Trim VandAluH už 
galionų

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

r
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PARASITUS
What? You’ve never heard 

of him. Incredible! — sūrely 
you mušt be blind, or possihly 
you are desirous of remain- 
ing so concerning this issue. 
Technically to us he is known 
as Copias Leastus Timus, būt 
to you be is a parasite or 
mo're in brief, a copier. He is 
a creature that lives hv the 
sweat of someone else’s brow 
and then becomes so blase 
that he despises the odor of 
those that give him sustenan- 
ce. It is not my intention to go 
far into the etines concerning 
the eonduet of this creature 
būt a mention of them would, 
I think, he in order. It is the 
activities of this blood-sucking 
creature that makes it difficult 
and oft times embarassing for 
the sųuare shooting student.

Are There Many?
Beforc proceeding further 

let us pause a monient in our 
deliberations. Is the number 
of such beings great? It is a n 
unmitigated situation būt ne- 
vertheless true that there are 
few if any place in our Sys
tem of modern education 
where one may enjoy the pri- 
vileges of higher education 
without the presence of this 
monstrosity. It has of late bc- 
come a universal practice. 
And in defense of this statė- I
ment, I would bet my lien on 
wherever it is that students 
dventually go thaf there iš not 
a man or Yvoman amongst us 
at all of the institutions that 
has not a t some time during 
his sojourn resorted to such 
debauchery. The habitual fol- 
lower of this practice is due to 
be relegated to 
subordination.
casual follower 
wbo brings up
that it is in the nature of co- 
operative work, we cannot 
condone his practice. Neither 
can it be condemned without 
the due investigation of each 
individual case.

fully the blame cannot be 
laid to the adininistration or 
the professor for we find that 
the lower classmen are as pro- 
ficient if not more so than 
the upper classmen. For with- 
in a short time that is, if he 
has weathered the stonu, he 
realizes that he isn’t cheating 
anyone būt himself by doing 
his work in this manner. So 
vvhy cheat ourselvcs? It is had 
enough to cheat the other fek 
low 
that

and scrubbed 
ironed, sing- 
the songs of

from her

būt to cheat yoursclf 
is ten times worse.

URSULA

būt

the
bo-
the

She had 
as she 

aside to

didn’t 
knew 
when

The

box car vvith a mob of 
vvomen
riding on the roof to 
linen, and trinkets for

and go many

a position of
As to the 
of this plan 
the defense

the other women from 
diegai traffic 
her friends 
brooms beat 
drove them

in food shc 
with sticks 
the soldiers 
away from

then the hahy wcnt. Ursula 
wanted to die too būt shc 
couldn’t. So shc hought a sėt 
of falše teeth and looked for 
work as a servant. Through 
the servants grapevine tele- 
graph she came to us and was 
chosen because she was the 
cleancst and most interesting 
and didn’t interfere in the 
cooking.

So she mopped 
and washed and 
ing occasionally 
Russia learned
mother. She smiled and laugh
ed when I asked her about 
her sweethearts and her badly 
fitting upper teeth would jig- 
gle up and down on her up
per jaw in a most peculiar 
and wierd manner.

Sometimes she would bc- 
come serious and naively tell 
of the horrors she had seen 
and lived through. She would 
tell of some gruesome horror 
and laugh at our startled ex- 
pression. , t ,

She was pretty once too, and 
what a belle she mušt haye 
been in that far off Russian 
village — smooth dark hair 
under a white kerchief knot- 
ted at the throat,
and shapely hands, 
blouse and 
wonder the 
the Czar’s 
out to wed.

And now
ing and singing, 
standing the hardships and 
horror of the life she has 
seen, happy on f<jur dollars a 
month. , Waldemar-

dark cyes 
white 

colorcd skirt. No 
prized sailors in 

navy picked her

she works laugh-
not under-

AMONG US
(This i s a series o f biograph- 

ical sketehes of our 
member s)

Our Editor.

Cheating Himself
The person who follows this 

plan might be and probahly 
is the original proponent of 
the theory of “Least Work.” 
Būt he is in realty the vvorld’s 
Champion time waster. He not 
only wasted the time* alloted 
to him būt also the time of 
his benefactor. When a per
son loans his work he always 
has the worry as to whether 
or not it will be returned to 
Inm so that it may be turned 
in on time. Some seem to 
think that they are putting 
something over on the profes
sor — būt fortunately it is not 
so. The professor is fully 
aware of this base situation 
and acts accordingly. Truth-

Ursula was a servant, morc- 
over, she was a Russian pea- 
sant. She had seen much and 
lived too long, she said, 
she could laugh.

In Southern Russia after 
Revolution she had seen 
dies stacked in pilės in
Street — pilės caused by starv- 
ation and malaria. 
made a wry face 
shoved the bodies
get the boards they lay on be- 
cause the nights were getting 
cold. “Ugh,, horrible būt we 
need the wood.” She 
know much, būt shc 
everything was better 
the Czar was ruling.
people didn’t have land hut 
they had plenty of heavy, 
black hread to eat and plenty 
Of potatoės. No\v she Bfid fo 
get a 
other 
versts 
trade
potatoes and wheat. When the 
commisars tried to stop her 
and 
this 
and 
and 
and
the freight train and clamber- 
ed up to the roof and defied 
the sliamefaced būt helpless 
soldiers with jeers and taunts. 
That was funny and how she' 
laughed in telling it. She 
thought it was a good joke too 
when the peasants killed eight 
commisars \vho came for 
grain and disembowling them 
stuffed them with it. The got 
their grain, alright, she laugh- 
ęd.

A<t lenghth she decided that 
her Russia was spoiled. So she 
came to Lithuania with a siek 
hahy and dying husband after 
an awful escape from starv- 
ing Russia — 
damp cellars,
dirty soldiers, more box cars, 
delays. Soon her mate died,

small chubby hoy 
ovęr the kitchen 
burning his hands on the 

a picture

freight cars, 
cold nights,

craw- 
floor

A 
ling 
and 
hot stove nearby
of Joseph J. Gura back in 1913 
at the age of one year. Two 
years later, on a typical April 
day, this šame lad created a 
tumult amongst his parents 
by ųuietly submerging himself 
— head first — in a basin full 
of water. These pranks con- 
tinued until when at the age 
of six, Joe’s folks decided that 
he should start his education- 
al training.

After eight years he finish- 
ed his primary education at 
the Eberhart ” Grammar 
School.-Having already decided 
follow the engineering profes- 
sion, Joe entered Lindblom 
High School and took the

Don’t 
neglect

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kari

WISS1G
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne- 

........_ ‘ i ką jis jums gali padaryti.
«r daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
SO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1

jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite
*i p<
OFISO VALANDOS:

šaltis krūtinėj ir gerklėj gali pasi
daryti labai rimtai. Palengvink jj 
j 5 minutei su Musterole. Pri
dėk sykį į valandą per penkias va
landas. ir jaus: palengvinimą. Me
lionai vartoja jį per 20 metų. Re
komenduojamas daktarų ir slaugių.

Praktikuoja 
dykai. O 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 Weit 26 St._______ kampai Keeler Avė. TeL Cravford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louii Avė. Tel. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
svimming pool.

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

proper courses which would 
prepare him for a technical 
collegc. He deprived himself 
of his summer vacations by 
attending school and ithus re- 
ceived his diplomą within 
three years after entering. His 
extra-curriculą activities in- 
chided debating, fencing, and 
the participation in the Stu
dentas Councit.

Having graduated from liigli 
school with honors, Joe was 
awarded a four year scholar- 
ship i n Fire Protection Engi- 
neering ai the Armour Insti
tute of Technology. He has 
now finished four years of 
collegc work and will receive 
within a few vvCeks his Ba- 
chelor of Science degrcc. Im- 
mediately, after graduation. 
Joe will leave the city to be 
employed hy the Illinois Ins- 
pection Bureau.

Apart from all of bis school 
work, Mr. Gura has found 
time to devote to Lithuaniai) 
undertakings. When štili in 
grammar school, Jaunosios Bi
rutes claimed him as a mem- 
ber. Later, we find him in the 
Pirmyn chorus. Apiong the 
Pirmynites he is known as 
THE SINGING FOOL — con- 
duetor 
Flats.

Joe is 
member
Ųniversity Club and as edįtoj’ 
of this half page, he has pr<> 
ven that . inathematicsį che- 
mistry, and . mechanics alone 
do not coinplete an engineer- 
ing education'. . , —’33.

which šit many other import- 
ant people. These men may 
šit hcre for hours calculating, 
setting up formulas, indulging 
in long and tiring conversa- 
lions, corrcsponding. The light 
bulbs above grow hot 
room filis with smokc 
floor is littercd with 
shavings and the ends 
garettes.

Sometime in the wce 
of the morning
sėraping as chairs are pushed 
back. Weary and red eycd, 
this. select group of men will 
climb into their expensive li- 
mousines and go home to 
hed. Ncxt day, hright and 
early, thcy are back again, 
once more writing long offi- 
cial letters, summing up large 
rows of figūros, and drawing 
varicolored charts.

— the
— the 
pcncil 
of ci-

hours 
there is a

of the Sharps and

a charter and activė 
of the Lithuanian

This will probahly go on for 
scveral days or weeks. Then 
one day just as the lašt one 
of this group arrives, the man 
at the head of the table will 
riscį clear his throat, take a 
dripk from a silver plated 
gįass, once more clear bis 
throat and then give a talk 
that will lašt for three or four 
hours every once in a while 
glancing down upon a 42 page 
doeument. After he finishes 
he receives a round of ap- 
plause, his collegues shakc one 
another’s hand and then the 
meeting dishands. The depres
sion is solved.

The next morning we read 
in the paper that the Inter
national Committec on De- 
pressional Affairs has decided 
that the reason for this acute 
financial reversai is due to the 
fact that there are 50 million

A CURE FOR CURES
Today, >ve maj: fintj in 

many parts of the globė, the 
hcads of šomė df our best 
ininds bent low over. figūros, 
papers, apd .docūinepis ;scat- 
tered over, ^a Ipiig tablo ąt

5
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people too many on this 
world. Well and good! Būt 
those people are hcre. AVhat 
are we going to do with them. 
The International Committce 
does not tell us that.

we sean the statės and as
wc sean the countrics, as we 
glance at the newspapers and 
as wc read 
find many 
organizing 
eoneoeting

A s

the magazines, we 
such committees 

thcmselves and 
schemos and rca-

sons for the depression, giv- 
ing us cures which never 
could be applied, presenting 
us with prescriptions whicli 
no one can fili. If the^e šame 
people who compose these 
committees would spend their 
time at their own arts, creat- 
ing new dyes, advancing the 
Einstein theory, finding new 
worlds and planets, we would 
reach a better sohition of our 
economic conditions. Dzo.

CHICAGO MAIL ORDER OUTLETAS
SIŪLO PER ŠI PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMĄ

Sensacingiausias Vertybes
ant Kautų ir Siutų

PELERINŲ IR JAKĖTŲ

dėl

Taupykite 
Dolerius 
Dešimtukus 
Centus

MOTERŲ ČEBA-
TUKAI

Balti. Reptile efek
to. Oxfords, trumpi 
ir su diržukais. Ver
tės iki $3.00 QQn 
tiktai ............. *'»'v

5II« 
SOUTH 
PAULINA 
STREET d

Moterų, Merginų ir Mergaičių 
Vertės iki $5.98

NAUJAUSIOS SPALVOS 
TRIMINGAI

Didžiausias 
šio Sezono 
Pasipelnintas 
Skubinkitės

PASKIAUSI

Visi turi būt išparduoti šiame 
“Outlete tūkstančių bargenų”
ŠIOMIS NUSTEBINANČIOMIS SUTAUPOMI’,

Ateikite anksti!!'
DRESftS ! DRESfiS! VERTES IKI $2.08 
Bovelnos Pique — Lininės — Eyelets— 
Ir išsiuvinėti Voties. Pasirinkite iš tūk
stančių visai naujų, trražių dresių. Kiek
viena drėsė yra paakinusio styliaus; Jus 
norėsite keletą jų. dėl jų žemos kainos. 
Niekur pasauly negausli tokių baramų 

29c “ 49c “ 99c

SKRYBĖLAITĖS
Sustokite mokėję 
aiiKštas kainas. Atei
kite paa mus dėl 
geriausių $1.88 ver-

69c

CHICAGO MAIL ORDER
7 OUTLET

Marshf’eld L' and Street Cars to Door
Atdara kasdien nuo 8 iki 6 vai. vak. Ketvertais ir Šeštadieniais iki 8:30 vak.

REPUBLIC3100

J. J. BAGDONAS
LICTL’VIU GRABORIUS

^m-yisus sayojmpęš&us;Liūdnoj valandoj, paveskite
^'Koplyčiayelt±

2506 West 63rd Street

' ■■ ■ f:

Rengkitės ant Birželio 3-čios d.
SKANDINAVŲ LINIJOS LAIVU “FREDERIK VIII” 

Tai bus smagi ir linksma Ekskursija tiesiog j Klaipėdą.
Naujienos prirengs jums visus dokumentus, taip, kad neturėsite jokio nemalonumo kelio 
nėję, nei nuvažiuojant, nei sugrįžtant

Dėl informacijų kreipkitės tuo jaus į

1739 So. Halsted Street, CHICAGO, ILLNAUJIENOS
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Cliicago

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, IlLpndor the act of

88.00 
4.00 
£.00 
1.50

.75

18c 
75c

Naujienos eina kasdien. iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1789 S. Halated St, Chicago, 
UL Telefonas Roosevejt 8500.

Uiilaakymo kabiai
ChicaKoje — paltu:

Metams - ---------
Pusei metą
Trims m8nairfa.mii _
Dviem mSuesiam
Vienam mtneaiui ________

CMcagoj per^išneiiotojusi

Savaitei ....
Mtaeaiui------------------------

Suvienytose Va^UJose, na Chicagoj, 

Metams ...    87.00

Dviem mftneriime .nn?/.. i- ..t IjŽ5
Vienam minėsiu!-------------- .75

• Lietuvon ir kitur uisieniuose
(Atpiginta)

Metams___________ —------$8.00
Pusei metų   —4.00 
Trims mėnesiams  —..... 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

PREZIDENTO ATSIŠAUKIMAS
* ■

I "I. ......................... Įl II I I ,

\ Prezidentas Rooseveltas padarė reikšmingą žinks- 
nj, atsišaukdamas tiesiog į 54 pasaulio valdžias ir kvies
damas jas bendrai darbuotis tarptautipės taikos sustip
rinimui. Jo atsišaukimas buvo pasiųstas telegrafu į vi
sas pasaulio sostines.

Sakoma, kad artimiausias atsišaukimo tikslas yra 
sulaikyti nuo agresingo žygio Vokietijos vyriausybę, 
kurios galva Hitleris šiandie rengiasi specialiai sušauk
tame reichstago posėdyje išdėstyti Vokietijos nusista
tymą ginklavimosi klausimu. Spėjama, kad Hitleris, ku
ris savo pasekėjams apsvaigino galvas, prižadėdamas 
grąžinti Vokietijai senąją josios karo galybę, rengiasi 
feichstage pareikšti, kad Vokietija atmeta Versalės su
tartį, pasitraukia iš tarptautinės nusiginklavimo kon
ferencijos ir didina savo armiją. Prezidentas Roose
veltas, matyt, norėjo užbėgti už akių tokiems Hitlerio 
pareiškimams.

Savo atsišaukime prezidentas neįvardijo Vokieti
jos, bet galima numanyti, kad jo įspėjimai, jogei dabar, 
kada eina nusiginklavimo konferencijos pasitarimai, 
nė viena šalis neprivalo didinti savo ginkluotas jėgas 
ir kad pasaulis žinos, kas yra kaltas, jeigu nusiginkla
vimo ir taikos reikalas bus sugriautas, — galima nu
manyti, kad šitie įspėjimai yra adresuojami visų-pirma 
Vokietijos “nacių” vyriausybei. Rooseveltųi rupi išgel
bėti nusiginklavimo konferenciją, nes jisai teisingai 
sako, kad nusiginklavimo klausimas yra ankštai suriš
tas su pasaulio ekonominės rekonstrukcijos reikalu.

Ar šis prezidento atsišaukimas sustabdys Vokieti
jos fašistišką valdžią nuo tarptautinės taikos sabotaža- 
vimo, sunku pasakyti, JSet ji suvienys pasaulio opiniją 
prieš “nacius”, jeigu pastarieji norės, su nieku nesiskai
tydami, eiti militarizmo keliu.

SANTYKIAI TARP WASHINGTONO IR MASKVOS

Roosevelto atsišaukimas į pasaulio valdžias tąpo 
pasiųstas ir Rusijos sovietams į Maskvą, adresuojant 
jį “Prezidentui Mykolui Kalininui, Visos Sąjungos Cent- 
raliniam Vykdomam Komitetui.”

Tai pirmas atsitikimas nuo pasaulio karo, kad 
Jungtinių Valstijų vyriausybe atsikreipė (tiesiog j 
Maskvą. Šita (telegrama Rooseveltas faktipai atsteigė 
santykius su spviętų Rusija.

Maskva, žinoma, kazoką šoks iš džiaugsmo. Jau 
seniai praėjo tie laikai, kada Rusijos diktatoriui saky- 

• aavo, jogei jiems į kapitalistinį pasaulį “nusispjaut”. 
Bolševikai ląbaį ^rękšta Amerikos pripažinimo, tikėda
miesi, kad po pripažinimo bus galima Amerikoje gauti 
paskolų. ’ ‘ *

Sovietų vajdžia, beje, oficialiai dalyvauja pasaulio 
nusiginklavimo konferencijoje ir yra pakviesta į tarp
tautinę ekonominę konferenciją, kuri prasidės ateinan
tį mėnesį Londone. Tose konferencijose Amerika vai
dina svarbią rolę. Todėl jai rupi birti geruoju su sovie
tų Rusija, kuri, nežiūrint į dabartinį jos skurdą, visgi 
yra milžiniško dydžio valstybė.

* Butų gerai, kad Rooseveltas suteiktų ir fprinalį 
pripažinimą Rusijai.

Apžvalga
SLAPTA LIETUVOS SUTAR 

TIS SU VOKIETIJA?

DANCIGO SEIMAS 
PALESTAS

Daųcige, taip kaip ir vispje 
Vokietijoje, “naęįąi” lęęlįa gal
vas. Jiems reikaląujUnl, buvo 
paleistas balandžio, 18 d. Pąip 
cigo seimas ir gegužės 28 d. 
įvyks nauji rinkimai. “Naciai” 
tikisi laimėti daugumą. Bet jie 
stengiasi nuraimnti Lankiją» 
K, gąvę valdžią j savo ran- 

, neakriausią lenkų gyven
tojų ir peliesią jų turto.

gų hitjęrįųi'nM Dancige 
perdaug skandalipti, tai 

‘i »

mai jėgų atgauti tą, ką iš jos 
paėmė jos kaimynai.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
BfiGA Į HITLERIO GARDĄ

Yla, galų gale, išlindo iš 
maišo.

Nuo fašistiško perversmo Vo
kietijoje musų opoziciniai kų- 
munistai, pamėgdžiodami “ščy- 
rąpsius”, skęlbė visokius gan
dus, diskredituojančius socjal- 
dęmokratų partiją, ir tuo pa
čiu kartu gyrė Vokietijos ko
munistus, kurie, girdi, esą 
yienintėliai “kovotojai” prieš 
hitlerizmą. Mums teko kelis 
kartus nurodyti tų gandų ne
teisingumą. Bet dabar jau yra 
priversta ir “Nauj. Gadynė” 
paduoti faktus, kurie visai su
muša jos pirmesniuosius pasa
kojimus apie Vokietijos įvy
kius.

“Sklokos” organas įdėjo laiš
ką, kurį gavo vienas jo skaity
tojas nuo savo brolio, gyvenan
čio Vokietijoje. Tame laiške 
sakoma, kad Vokietijos komu
nistai su savo 5 ar 6 milionaįs 
balsuotojų pasirodė visai bejė
giai prieš Hitlerio smurtą. Jie, 
pirmiaus nuolatos grasinę “pro
letariato sukilimu” prieš fa
šizmą, nesugebėjo nieko pada
ryti, kuomet rudmarškiniai at
sistojo valdžios priešakyje. Ko
munistų partija tapo sugriau
ta, visos jos veikimas, tiek le
galus, tiek nelegalus, tapo su
stabdytas.

To negana. Laiško rašytojas 
nurodo, kad komunistai ne tik 
nepajėgia kovoti prieš hitleriz
mą, bet daugelis jų galutinai 
kapituliuoja (pasiduoda), per
simesdami į hitlerinįnkų eiles.

“Komunistai pasirodo visai 
neatsparus fašistų vilioji
mams”, rašo tasai asmuo iš 
Berlyno. “Pasakoja šimtus 
ir tūkstančius atsitikimų,, 
kur komunistai masiniai per
eina pas fašistus, sudegina 
viešai savo vėliavas.”
Bet laiške pasakoma daug 

tiesos ir apie Vokietįos komu
nistų politiką prieš įsigalėsiant 
fašizmui. Komunistai, pasirodo, 
daug prisidėjo prie to, kad Vo
kietijos darbininkai nestenge 
atsispirti prieš Hitlerio atakas. 
Laiške skaitome:

“Vokietijos komunistai su 
savo 5 ar 6 milionais balsuo
tojų buvo visiškai bejėgiai; 
jie nesugebėjo mases suor
ganizuoti, nemokėjo jas įti
kinti, kad kovą reikia vesti, 
kol dar fašizmas nepriėjo 
valdžios, Komunistai mėgo 
pasakoti, kąd, girdi, darbi
ninkams vis vieną, ar fašis
tų ar ‘socialfąšistų’ valdžią, 
pertaĮt masės visai ir nesi- 
baukštijo, kad valdžia gaji 
patekti j fašistų rankas.

politiką, kad f^lstąi prieitų 
prie valdžios: juk k«r tik 
galėjo deiKė demokrątiją, 
kąišlojo koją socialdemokra
tais, ėjo bepdrai nęt su fa
šistais prieš socialdemokia- 
|us |r tuo bųdu pagilino dar
bininkų skilimą, Ipešė į įka
sęs nepasitikėjimą vięųą ki
tais, užnuodijo darbininkų 
savitarpius santykius, kada 
priėjo ir vieniems ir kitiems 
riestai, tada pasirodė visas 
tos politikos pragaištingu
mas — dąrbiniųkai nebesu
rado beųdrps kalbos... 'Prie
šas laimėjp ir šiąndie engia 
vjsus.”
#ą lafeąi aiškiai pasakytu 

kad komunistai tyėia vedė tokią 
politiką, kad fašistai prieitų 
prie yaldžįos. Reiškia, komų- 
nizrnas '. Vokietijoje. suvaidino 
fašistų įnagio rolęl

Tai buvo seniui mąM Ne- 
ĮHIskaitoniiį dąugybę kartų 
“Naujienos” nui'odinčjo fak
tus, 4eniaskimJnpiSiu» tą par- 
davikiškų kpmųnįstų pojitijeą. 
Bet “Nauj. Gadynšs” redakto- 
r|ąi neųpr«jo t||#t| jf piktai 
gųrz?4»vp pfięS “Naujienas”.

Dą ir jie daro prie 
lietojo laiško pastabas, mė-

S

kreipti savo skaitytojų akį ki
ton pusėn. “Sklokos” organo 
redakcija išvadžioja;

“Netiesa... buk komunistai 
vedę propagandą, kad panai
kinus respublikonišką val
džią ir atidavus galią fašis
tams. Bet pilniausia tiesa, 
kad Komunistų Partija vi
suomet mažino fašizmo pa
voją, per savo organą ‘Rote 

• Fanne’ nuolatos pasakojo, 
buk fašizmas smunkąs.” 
Mes norėtume paklausti 

“Nauj. Gadynės” redaktorių: 
o ką gi reiškė tas faktas, kad 
komunistų atstovai Prūsų sei
me balsuodavo kartu su hitle
rininkais, reikalaudami atsista-

tydinimo socialdemokratų mi- 
nisterių — Brauno, Severingo 
ir k.? Ką reiškė tas faktas, 
kad komunistų partija oficia
liai. rėmė “Plienkepurių” ir hit
lerininkų referendumą, reika
laudami, kad butų terminui ne
pasibaigus paleistas Prūsų sei
mas, kuriame respublikinės 
partijos turėjo absoliučią dau
gumą? Ką pagaliaus reiškė ^as 
faktas, kad savo spaudoje ir 
savo prakalbose komunistai 
diena iš dienos niekino demo
kratiją?

Jeigu šitie komunistų darbai 
nebuvo kova prieš' demokrati
nę respublikos tvarką, tai prieš 
ką gi ji buvo atkreipta?
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BADAVIMAS
Gandhi vėl bąęįauja. — Ilfjigp- 

siųs badavimo rekordas. — 
Ką sako prof. Carlson apie 
badavimą. — “Badavimo ar
tistai“. — Kriminalistai, ku
rie badavimu išvengė kartu
kių. — Dr. Puetter nuomo
nė.—Badavimo ištvermė pri
klauso nuo žmogaus ūgio ir 
svorio.

s*

Bolševikų “ekspertas užsjenių 
politikoje”, Kuri Radek, įvirti- 
na, kad jisai turįs žinių apie 
a|apfos sąjungos sudarymą 
tarpe Lietuvos ir Vokietijos 
prieš Lenkija.

Nesinori tikėtį, kad ta| įjųtų 
tiesa. Lietuvos tautininkai vis
gi, rn4nsi, nėra taip akli, kad 
jie nematytų, koks pavojus bu- 
|ų Llptuyai iš to|<|os sgįųpgos. 
Prięš hitleriškų Vokietijų 'šian
die yra nusistatęs visas pasau
lis. Jeigu Lietuva susidėtų su 
vokiečiais, tai 4i4žipsiqa valsty
bės atsikreiptų ir prieš jų.

Vokietija peggli p0ftį Lie- 
tuvai kovoje prieš. Lenkiją, nes minėto, 
pati Vpidetija nųtprį pOto?JflWlW IF ■»«

nurodinėjo fak-

Laikraščiai vėl praneša,’kad 
garsusis Indijos vadas Gandhi 
paskelbė bado streiką. Tai ne
be pirmas kartas. Apie jį pla
čiai buvo rašoma 1924 m., kai 
jis paskelbė bado streiką ir 
per 21 dieną nieko nevalgė. Jo 
ištvermė visus nustebino. 
Prieš pat bado streiko paskęl- 
bimą jam buvo padaryta ope
racija. Dar tinkaniai nepasvei- 
kęs ir nesustiprėjęs, jis pradė
jo badauti. Dvyliktoje badavi
mo dienoje Gandhi tiek nusil
po, jog daktarai pradėjo mal
dauti, kad jis atsisakytų nuo 
badavimo, nes grūmojo rinitas 
pavojus jo gyvybei. Tačiau jis 
griežtai atsisakę <nuo maisto ir 
išbuvo nevalgęs dvidešimt1 vie- 
nų dienų. .. ,

Gandhi toli-gražu nėra vie
natinis atsitikimas. Badavimo 
rekordas taip pat ne jam pri
klauso, bet > Gėrk miesto bur- 
niistrui (majorui) Terence 
MącSwinęy, kuyis piirė Londo
no kalėjime, išbadaVęs 75 die
nas. MacSwiney vedė griežtą 
kovą dėl Airijos pasiliuosayi- 
mo. Anglų vyriausybė jį suc
ipę i;- pasodino j kąlėjimą. Tą
syk jią paskelbė bado streiką. 
Septypįp^ dešiiptys pirmoje 
^įepoje jąm Pcr prievartą bu
vo duotas piąįstas, kadangi 
tuo ląįkų jis jai| Jipvo apalpęs. 
Bet kaip tik atgavo sąmonę, 
jis grĮežtąi atsisakė valgyti ir 
pž keturių <lienų pasimirė, iš
kylavęs 75 :

Mac$wipey !f Airijoje yra 
skąitopms kankinių, kuris dėl 
tautos laisves paaukojo savo 
gyvastį, ^o piĮrtis ne tik pas- 

ąįrį|us smarįciau kovoti, 
hę/ ir sukėlė ginču

mokslilŪnkU- Par **' ėįan- 
djeį} dąuf’elis 4ffkfarų laikosi 
tos nuomonės, jcąd pustrečio 
mepęsio be maisto jokis žmo
gus pęgąj! išgyventi. Nėra tiks
lių rekordų, kieje vandens 
MąpSwipęy gępė ir kiek maisto 
per sąvąitę jam buvo duota.

pr. Aptpp .J. Pąrlson, Chica- 
gos ppiversįteto fiziologijos 

ląi^p^i tos nųp- 
PIPPP8. jpg pįlpy sveikas ir 
fvįftąą žmogus M maisto gąj| 
išgyventi nuo 40 ligi 75 .(Jjepų. 
Tačiau tokiam ilgam bądavf- 
jųp| pFlvplo buti palankios są- 
jygbs; žmogus turi sąugpjls 
puo sušalimo, kuo mažiąųsiąi 
jiųjėti ir nęsijaudinti.

3uąugęs žmogus, sako prof. 
Carlson, be vandens ir nįą|s- 
|Q gąlj iš’gyvepjl apie penkip* 
liks Re| kuomet
gus valgo, o negaunu vandens, 
tai mirtis įvyksta greičiau. 
Ptaįiąitavįma? ir lęrtppfaturos 
phkilįmss taip put pagreijinų 
mirtį. Kai žmogus vajgo, taj

JI? WjW‘i vpdąnį,

ais jo

I • "

maitinimas vargu gyvenimą 
prailgino, kadangi MacSwiney 
tuo laiku jau visiškai buvo 
nusilpęs ir maistas jam jokips 
naudos nebegalėjo suteikti.

Kadangi sų žmonėmis bada
vimo eksperimentų ligi pat 
gąlo, t. y. mirties, negalima 
daryti, tai mokslininkui turi 
pasitenkinti gyvuliais. Surink
tus iš tų eksperimentų davi
nius bandoma jau pritaikyti 
žmogui, kuris irgi yra sąvo rą- 
šies gyvulys.

Dr. Ruetter sugalvojo net 
specialę matematišką formulą, 
kuri duoda galimybės maž
daug pasakyti, kaip ilgai tas 
ar kitas gyvūnas gali badauti. 
Pasiremiant savo eksperimen
tais, jis prieina išvadą, kad 
pilnai sveikas žmogus prie pa
lankių apystovų gali badauti 
apie šimtą dienų. Bet Dr. Be- 
nediet mano, jog badavimo iš
tvermė žymiame laipsnyje pri
klauso nuo žmogaus fiziško 
sudėjimo. Iš vienokio ūgio 
žmonių badauti gali ilgiau tie, 
kurie yra daugiau nutukę. 
Mat, kuomet žmogaus kūnas 
nebegauna maisto, tai jis pra-

kuris yra reikalingas pašalini
mui išmatų.

Fiziškas darbas, šaltis, susi1- 
rupinimas pagreitina badau
jančio žmogaus mirtį, kadangi 
kūno energija greičiau išsise
mia. Žmogus, kuris kelis kar
tus badauja, paisdaro ištver
mingesnis. Jo sistema ekono
miškiau naudoja maisto ištek
lių. Mirtis nuo badavimo nė
ra sunki, jeigu žmogus'nesirū
pina ir nesibijo. Kur kas sun
kesnė mirtis yra dėl vandens 
stokos.

Taip kalba apie badavimą 
prof. Carlson, kuris pats ke
liais atvejais yra badavęs po 
dešimtį ir pcnkjoliką dienų.

Žinomas nipksliųiųkąs Dr. 
Francis G, Bepedict darė eks
perimentą su jaunu vyru, ku
ris išbadąvo 31 (Jięną. Diena 
iš dienos badaujantis buvo 
egząmipųojąmas. Tam tikrais 
prietaisais buvo matuojama, 
kiek kūnas per dieną išduoda 
šilimos ir kiek jis nustoja svo
rio.

Kartas puo karto atsiranda 
taip vadįpąini “badavimo ar
tistai”. , kuriuos,, vokiečiai > va
dina “HuhgerVAefistler”. Tai 
profesionaliai badautojai, ku
rie iš badavimo daro pragy
venimą. Vienas labiausiai pa
garsėjusių tų “artistų” buvo 
Succi, kuris Lucįąni priežiūro
je išbadąvq 30 dienų. Lucia- 
ni sako, kad per tą laiką Suc- 
ci prarado 19 nuošimčių savo 
svorio, bet ki
sveikata buvo /visai normališ- 
ką. Tačiąu daugelis daktarų 
tiek į Succi, tiek į kitus “ba
davimo artistus*’ žiuri labai 
skeptiškai, tvirtindami, jog tie 
badautojai dažnai yra niekas 
daugiau, kaip tik prigavikai. 
Vadinasi, laike neva badavimo 
jie gauna maistą. Amerikietis 
Dr. Tanner 1879 m. išbadavo 
40 dienų, o piešėjas Merlatti 
1886 m. Paryžiuje badavo 50 
dienų. Tiek vienas, tiek kitas 
ląbai nusilpo ir turėjo ilgoką 
laiką pasiliktį daktarų prie
žiūroje.

Yra žinoma keli atsitikimai 
tarp kriminalistų, kurie bada
vimu išvengė ^kartuvių. Bet jie 
ne tik atsisakė nuo maisto, 
ale ir nuo vandens. Luciąni 
mini advokatą Viterbį, kuris 
buvo apkaltintas žmogžudyste. 
Jis mirė kalėjime, išbadavęs 
septynioliką dienų. Per tą lai
ką jis negėrė nei vdndens. 
Graųier, kitas žmogžudą sako
ma, išbadavęs septynioliką 
dienų. Per tą laiką jis negėrė 
vandens. Granier, kitas žpjog- 
žuda, sakoma, išbadavęs ka
lėjime du menesiu.

Dr. Ęųetter, kuris per dau
gelį metų studijavo badavimą, 
sako, jog MacSw|ųey badavi
mas yra vienas įdomiausių. 
Airių vadas sėdėjo gana mo
derniškame ir sanitariškame 
kalėjime. Tai buvo savo pušies 
laboratorija. Nelaimei, tik nė
ra žinomą, kąip daug yąndepą
js gėrf. Tųč|ųų, reikia lųąųyti, 

,pg vftų(|eps jam buvo Nupilą- 
tųą t|ę|c, kiek jis norėjo. Tiesa, 
71-je badavimo dienoje jam 
per prievartą buvo duotas 
maistas. Vienok, Pr. Ruetter 

perlliąnymu, tas per

deda naudoti riebalų rezervu, 
kuris randasi kūne. Na, o kaip 
žinia, pas daugiau ar ipažiąu 
nutukusius žmones riebumų 
atsarga yra didesnė. O tai rei
škia, kad jie turi daugiau “ku
ro”, kuris yra reikalingas “gy
vosios mašinos” judėjimui.

Kitas vėl dalykas, tai žmo
gaus ūgis. Dr. Benedicl mano, 
jog badavimo ištvermė pri
klauso taip pat nuo ilgio. Juo 
žmogus aukštesnis, tuo jis gali 
ilgiau Jiadputi. Žinoma, jeigu 
jis yra pilnai sveikas. Prieg- 
tam ir šiame atvejyje nutuki
mas lošia svarbią rolę. Ir auk
štas žmogus, jeigu jis yra la
bai sudžiūvęs, nepralenks ba
davimo ištvermėje mažesnio 
ūgio žmogaus, kuris turi di
desnę riebumų atsargą.

Grįžtant prie Gandhi, gali
ma spėti, jog jis labai ilgai ne
galėtų badauti. Pirmiausiai jis 
yra gana senas ir silpnas. Sa
koma, kad sveria jis tik apie 
84 svarus. Jeigu laike badavi
mo jis negertų vandens, tai 
mirtis greitai pakirstų jo gy
vybės siūlą, nežiūrint į tai, 
kad prie badavimo jis, taip sa
kant, yra pripratęs.......... K. A.

Vertė A. Kartūnas.Oscar Wilde
■■i r ■ • ’ - f t |

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
* (Tęsinys)

Ant stalo, šalia jos, buvo man
doliną ir obuolys. Ant jos 
mažų smailių batukų buvo di
delių dirbtinių žalių rožių. Jis 
žįnojo jos gyvenimą ir keis
tas kalbąs apįe įos meilužius. 
Ar jis. turėjo nors daU j°8 
temperaippntp, savyje? O ką 
galipia manyti apie George 
WilĮougl|by su jo milteliais 
išbarstytais plaukais ir fan- 
tąstjškaįs lopeliais ant yeido? 
Kaip nedoras jis ątrodė! Jo 
veidas buvo rustus ir tamsus, 
p jo jųpps atrodė iškrypusioą 
nuo pasididžiavimų, švelnios 
riešų papuošimui karbatkos 
buvo nupuolę ant jo taip gau
siai žiedais apkrautų rąnkų. 
.Jis bųvp puošnus ir elegantiš
kas aštuoniolikto šimtmečio 
vyras, ir savo jaunystėje bu
vęs lordo Fprrays, draugas. 
Ką reikia pasąkyji apie aptrą- 
jį lordą Beckenham, sosto 
Spėdinj, kunigaikščio bendrą, 
o nuožmiausiose dienose ir 

vjęųo iš liudininku slaptose 
sutuoktuvėse su ponią Fitz- 
herberį? Koks išdidus ir gra
žus jis buvo, su jo kaštanų 
spalvos plaukais ir nieko ne
paisančią poza! Kokių aistrų 
jis palijo? Pasaulis žiurėjo į 
jį, kaip į nedorėlį. Jis vado
vaudavo Cąrlton painų orgi
jose. Garterįp ordenp žvaigždė 
Ipindėjp an| jo krutinės. Ša
lia jo kabojo jo žmonos atyai- 
zpas, išblyškusios, plonų lupų, 
juodąi apsirengusios moters. 
Jps kraujas

Kaijf 1 
rope! Ir jo 
Jlamiltpp vęidu, ir jos drėg
nomis, vynu dažytomis lupo
mis — jis žinojo, ką jis- gavo 
iš jos. Jis gavo savo grožį ir 
aistrą prie kitų grožio. Ji juo
kėsi į jį savo liuosoje Bak- 
cl|ąnte suknelėje. Jos plaukuo
se buvo vynuogės lapų. Pur
purinis skystimas liejosi iš 
taurėj kurią ji laikė. Atvaiz
do gvazdikai jau buvo nuvytę, 
|iet jos akys dar tebebuvo ste
buklingos savo gilumu ir spal
vos aiškumu. Jos atrodė se
kančios jį, kur tik jis ėjo.

Li|erątųroje mes t«|p gi tu* 
rime sąvp protėvius, kaip ir 
pmsą šeimynose, ga| dar arti
mesnių musų budui bei tepi- 
perąmcųtui, nors daųgumar. 
jų, ir ištikro, artimesnių sayp 
JJafca, kurią gajime jaųątį. 
įjąvo ląįkofąrpių, kada Dorįą- 
ųm ppa^juj ąįppdydpvp, jogei 
visą Hpriją buvo tik jp patjeą 
gyvepiipp rekordas, ne veiks- 
W i? ąpllpkyj)jų gyvenimo, 
bet tokio, kokį jo įsivaizdayi- 
ųja? }jųvp šutvėj jąm, koks

taip gi plakė ja- 
įgeidu viskas ąt- 
motina, su Lady

■'i‘f/ ! ■ 7;■ ■ si1.'i >. & '■ ■“ ’įį S. - ' .

. V>,! ...jo smegenyse bei aistruose jis 
buvo. Jis jautė, kad jis žinojo 
juos visus, tuos keistus, bai
sius pavidalus, kurie buvo 
praėję pasaulio sceną ir pada
rę nuodėmę taip stebuklingą, 
o nedorybę pilną malonumų. 
Jam atrodė, jogei kažkokiu 
misterišku budu, jų gyvenimas 
buvo jo paties gyvenimu.

Ir pats didvyris tos nuosta
bios apystovos, kuri turėjo to
kios įtakos į jo gyvenimą, taip 
gi turėjęs tokių pat keistų įsi
vaizdavimų. Septintame sky
riuje jis pasako kaip, apvai
nikuotas ‘ liaurų vainiku, kad 
perkūnas nenutrenktų jo, jis 
sėdėjęs, lyg tas Tiberius, Kap
ri jos darže ir skaitęs begėdiš
kas Elefantis knygas, kai ny
kštukai ir povos vaikštinėję 
aplink jį, o fleitos grojikas 
pamėgdžiojęs kodylo r ūky to
jaus išdidumą; ir lyg Kaligu
la, puotavęs su žalius marški
nius dėvinčiais raiteliais jų 
arkiydėje ir vakarieniavęs 
dramblio kaulo ėdžiose su au
kso kamanotu arkliu; ir, lyg 
Domitianas, klajojęs po prieš
kambarį, marmuro veidrod
žiais iškabinėtą, besižvalgyda
mas savo įdubusiomis akimis, 
ar nepamatys durtuvo atspin
džio, kuris turėjo užbaigti jo 
dienas, ir liguistas iš to ennui, 
iš to baisaus taedium vitae, 
apsėdančio tuos, kuriems gy
venimas nieko neužgina; ir jis 
buvo pažvelgęs- pro aiškų 
smaragdą į raudonus Cirkų 
suolus, o tada, purpuriniu per
lo neštuvų, sidabru kaustytais 
asilėnais (mulais) Pomegrana- 
tų gatve buvo nuneštas į Au
kso nanią ir girdėjo
šaukiančius į praeinantį Ceza
rą Neroną; ir kaip Elagaba- 
lus, jis buvo nusidažęs savo 
veidą ir verpęs tarp moterų, ir 
buvo atgabenęs Menulio iš 
Kartagenų ir mistiškomis su
tuoktuvėmis buvo suvedęs su 
Saule.

(Bns (jaugiau)

vyrus

KULTŪRA N9. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
dausiąs ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
mą gauti Naujienose.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiui. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tepaj stovi ne savo sma- 

pato- 
i

gumui, bet Jūsų 
gurno delei.

mm



trečiadienis, geg. K 1033 itAtomtoš, biiteago, tu.

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Dar apie V. Andru 
lio ir E. Butkaus 

tris “roundus”

įvyko gegužio 12 d. Lie- 
Auditorijoje prie dviejų 
susirinkusių tikrų dar-

N. Andrulis, . “Vilnies” re
daktorius, turės važiuoti | “Ma
skvą išpažinties pas “Angarie- 
tį”, nes sklokininkas E. Butkus 
akyvaisdoje darbininkų minios 
jj labai pasekmingai “knockou- 
tino”.

Tai 
tuvių 
šimtų
bininkų. Sklokininkas E. But
kus suteršė vardą ‘tikrų-tik- 
riausio, ščyraus-ščyriausio ir 
nekląįdingiausio” V. Andrulio, 
^vadindamas j| bloferiu, kfer- 
bininkų mulkintoju, nesupran
tančiu nieko apie revoliucijas ir 
komunizmą, etc.

Visa bėda yra ta, kad ką- 
tik Butkus sake apie Andrulį, 
darbininkai užtvirtino didele 
balsų didžiuma.

Dabar pas ščyruosius bolše
vikus didelis sumišimas .Ką da 
ryti su tokiu vadu kaip And
rulis, kuris tiek prakaito išlie
jo per valandą laiko supykęs, 
susiraukęs ir susinervavęs, ko
vodamas prieš Butkų ir nega
lėjo įtikinti darbininkų savo ir 
kolegų neklaidingumu ?

Ščyrieji sako, dabar siųs 
Andrulį į Maskvą klūpoti per 
visą mėnesį Lenino mauzolie
juj, ir atlikti atgailą už paskęs 
tinį stambų grieką.—Buvęs.

■$$$£

i’fe *<

Mercy ligoninė Chicagoje įsigijo 800,000 voltų Roentgeno 
spindulių tiubą, didžiausią visame pasaulyje, kurios pagel- 

ba bus bandoma gydyti vėžį. Kaip didelis yra visas aparatas, 
galima spręsti iš dešinėj stovinčių žmonių. Visa mašina yra 
įlieta j šviną ir“ taip apsaugota, kad ji nepakenktų namui ar 
jame esantiems žmonėms.

(X)

Roselando Klubų ir 
Dr-jų Susiv. rengs 

išvažiavimą
Lietuvių Baletas nomis jis ten esti nuo 5 vai. po 

pietų ligi 8 ar 9 vai. vakaro.

Sekmadieny įvyko oryaniiaci- 
jos susirinkimas.

ROSELAND — Roselando 
Klubų ir Draugijų Susivieni
jimas nutarė rengti išvažiavi
mą ir paskyrė tam tikslui na
rius Rcrkauskį, Šatkauską ir 
.Jankauską į Ikomisiją, susi
rinkime, kuris įvyko sekma
dienį, Strumilos svetainėje.

Jame tarp kito ko paaiškė
jo, kad sirgo trys nariai, o 
dar penki tebenegalauja. Keli 
nariai išsibraukė dėl neužsi- 
mokėjimo duoklių.

Pirmiau buvo prigijęs pa
protys, kad sergančiojo nario 
pažįstamas priduodavo jam 
pašalpą iš draugijos. Bet da
bar valdyba tą paprotį panai
kino, kad ir save ir ligonį ap
saugojus. Ligonis turės pašal
pą atsiimti asmeniškai. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas ir 
ramus. Patartina nariams 
skaitlingiau lankytis į susi
rinkimus.

— Korespondentas.

ANTANAS JUCIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 16 dien$, 3:45 valandą po 
pietų 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoj. Raseinių 
ap.. Liuolių parap. ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Priklausė prie Teisybės Mylė

tojų Draugystės ir Illinois Lietu
vių Pašelpos Kliubo.

Paliko dideliame nubudime 3 
dukteris Oną ir švogerį Leoną Au- 
dinus, Antaniną ir Joną McGratb 
ir Zofiją. 2 sūnūs Vincentą ir Pran
ciškų, 2 seseris Oną ir švogerj 
Pranciškų Zaluginus, Zofiją ię 
švogerį Vincentą Deveikius. švo- 
geri Juozapą Žalį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 928 
West 37 Place.

Laidotuvės įvyks šeštadienį ge
gužės 20 dieną 8 vai. iŠ ryto iŠ 
namų į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimie- • 
to kapines.

Visi a. a. Antano Juciaas ginti-C 
nes,' draugai ir pažystami esat nup-A 
širdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterye. Sunai. Žentai, 
Seeerye, švogeriai ir Giminia.

Laidotuvėse patarnauja grab.
A. Masalskis, tel. Boulevard 4į39

X 4 <4.

Paskutinė proga prisirašyti prie 
baleto

Kaip jau buvo pirma rašyta, 
lietuvių baletas dalyvaus pasau
linėje parodoje. Tiksliau sa
kant, dalyvaus Lietuvių Dienos 
programų išpildyme. P-as Vy
tautas Beliajus, kuris vadovau
ja tam baletui, turi jau gražų 
būrelį šokėjų. Bet juo šokėjų 
skaičius bus didesnis, tuY> ge
riau.

Ligi Lietuvių Dienos laiko jau 
pasiliko nebedaug. Tačiau p. 
Beliajus sako, jog butų galima 
pririiošti ir didesnį būrį šokė
jų, jeigu jie tuoj pradėtų mo
kyti. Todėl visi jaunuoliai, ku
rie turi palinkimą prie šokių 
ir norėtų dalyvauti Lietuvių 
Dienos programe laike pasauli
nės parodos, privalo tuoj susi
žinoti su p. Beliajum. Juo 
greičiau, tuo geriau ir jokiu bu- 
du ne vėliau, kaip ligi šio mė
nesio pabaigos.

P-ą Beliajų galima matyti pir
madieniais ir trečiadieniais Uni- 
versal Kliube, 812 W. 33rd St. 
(ant antrų lubų). Tomis die-

Iš West Pullman’o 
SLA 55 kp. susirin

kimo
WEST PULLMAN — perei

tą sekmadienį West Pullman 
Parko svetainėje įvyko SLA.

.......... :...................
55 kuopos susirinkimas, ne
skaitlingai, bet ramus. Sirgo 
narys Stalionis. Nutarta jam 
pašalpa išpiokėtį Pereitame 
susirinkime kuopa buvo nuta
rusi išmokėti pašalpą nariui 
Vaičiūnui, bet centras laišku 
pranešė, kad jis yra suspen
duotas.

Del kokių priežasčių nariai 
kuopos knygoje gerai stovi, 
bet centre yra suspenduoti, 
nežinia. Komisija, kuri peržiu
rėjo kuopos knygas dar galu
tino raporto neparuošė. Sura
do knygose nemažai klaidų, 
kurias stengsis išlyginti. Komi
sijai į pagalbą prižadėjo atei
ti finansų sekretorius.

—Korespondentas.

kie darbininkai, gavę darbus, 
yra tuojau nuimami nuo apsk
ričio šelpiamųjų asmenų sąrašų. 
Į darbus, paprastai, skiriami 
įarbininkai, kurie turi šeimy
nas.

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

PROBAK- Lietuviai Daktarai

Sako, pasireiškęs 
biznio pagerėjimas 

baldų pramonėje
I

Reikalauja daug darbininkų, 
kaip stalių, popieruotojų, etc.

Biznis jau pradėjo gerėti bal
dų pramonėje, kaip praneša J. 
L. Chase Company, kuri krei
pėsi į J. W. Bergthold, Cook 
apskričio Bureau of Public Wel- 
fare, darbų patarėją, su pareiš
kimų, kad jai reikalinga stalių 
ir dailidžių. Biuras parinko 
darbininkus iš tarp tų, kurie 
ima pašalpą ir pristatė juos 
bendrovei.

Biuras praneša, kadi paskuti
niu laiku pasireiškė didelis pa
reikalavimas tapytojų, kamba
rių popieruotojų, dekoratorių ir 
panašių darbininkų.

Biuras skiria darbams darbi
ninkus ar amatninkus, kurie 
yra įgudę savo šakose ir kurie 
dėl aplinkybių buvo priversti 
kreiptis į valdžią pašalpos. To-

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis akių specialistas

Palengvins aidą įtempimą, kuria eiti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akią aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akiq 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 10 iki 8 v. Nedėliomis pagal 
sntartj. Akinlą kainos per pusą pigiau*, 

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

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589

suteikia 
barzdaskutyklos 

komfortą 
skutimos 

namie
( PPOB/<K BLADf- )

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marąuette Rd. 
arti Western Avenufe 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenvood 5107.
VALANDOS*

nuo 9 iki 11 valandai ryte* 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Penikėliaa | erdvesnę ir p; rieti

Valandos* nuo 10 ryto Iki 3 po pietį 
it nuo 6 iki S vakare 

Iventadieniais nuo 10 iki 13 
Pbons Boulevard 1433

■      .....................■..............  MII—II ......... ............ na

Ofiso Ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St

(Cor. of 35th B Haisted Sts) 
Ofiso valandos: nuo 2-4, aso 7-9, 

Nedildieniais pagal sutartį.

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

Trečiadieny j ir Nedėlioj sulig susitarimo 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietu vys)
6859 So. Westem Avė., Chicago, III. 

Viri Gregg Vaistinyčios

Ofiso fel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutarti.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

--------------------------------- . ---------------------------------------- L-------- ----------- ---------------------------------- - _ _

Gegužio 1 d. ^permainau ofisą 
valandos 10 iki 12 ryto 

1 iki 5 ir 6, iki 9 vai. vak. 
Trečiadieniais 10 ryto iki 5 V. popiet

Nedėlioj sulig sutarimo
Dr. Joseph F. Andersunas

KOJŲ SPĘCIAL1STAS 
6254 S. Ashland Avė 2 lub. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Prospect 0917 
Rez. Pullman 3224

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

J Patyrimas
EErai !lte« Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 ikį 12

Graboriai
Telefonai Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojaa 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO. ILL.

8

F. J. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augšČiau.

Moderniška koplyčia dykai. 
668 IV. 18fh St. . Tel. Canal 61

Chicago, III.
74

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutarti.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2823

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvvaukee Avenue

Valandos* 12ikl2ir6iki8P. I*L 
Scredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 4142 Archer Avenue 
Telefonas Virtinis 0034

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Margai". M. 

kampas 67th ir Artesian Avi. 
Telefonas Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 3-4 
U 7-9 po pietų, seredoms po pietų b 

ntdėlioma pagal susitarimą.

Jtez. 6600 South Arteuan Avenue
* Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haleted Street 
CHICAGO. ILL.
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Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo savo ofise patinusias, išputusias 
blauzdų gyslas.

Valandos nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
3343 South Haleted Street 

Tel. Boulevard 1401

DR. HERZMAN
— 13 RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. I8th Su, netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS 
4729 South Aehland Aoe.t 3 fakse 

CHICAGO, DLL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

J Moteriškų. Vyrišką ir Vaikų ligi 
OFISO VALANDOS* 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8*30 vaL 
vakaro JNedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRAB O,R I A I 

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

IPatanuvimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

PRANEŠU

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

Musų Patarnavimai lai- 
do t u vest ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to- 
dčl, kad neturime il- 
laidq užlaikymui įky
rią.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Dr. Strikol’io, M. D.
Sugryžimą 

Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.* Prospect 1930

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Aehland AoensM 

Ofiso valandos*
Nuo 10 iki 12 dieng, 2 iki 3 po pie» 

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3300

PETRAS KEMBRAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 15d., 12:30 vai. po piet 
1933 m., sulaukęs 45 metų am
žiaus; gimęs Vilniaus, Zesno aps., 
Nemajūnų parap.. Erzenikovo kai
me. Amerikoj išgyveno 27 me
tus. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, dvi dukteris — Oną 
ir Marijoną, du sunu — Vladis
lovą ir Juozapą, brolį Lukošių ir 
gimįnes, o Lietuvoj 4 brolius. 
Kūnas pašarvotas randasi 1324 S. 
49th Avė., Cicero. < ■

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 18 d.. 8 vai. ryto, iš na* 
mų i Sv. t Antano parapijoj baž
nyčią. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus palydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Visi a. a. Pčtfo Kemprausko 
giipinės. draugai ir pažystami esat, 
nudširdžiat kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patąrnavįmą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame '
. Moterie, Dukterie, Supsi, 

. '■ Brolįe ir Giminia.
Laidotuvėse patarnauja grabo- 

tina Eudrikk. Vardai 741

IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšies patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi daugiau
sia šermenų, o turint daug šermenų, gali
ma pigiau patarnauti.
J. F. Eudeikis yra vienatinis lietuvių gra- 
borius, kuris turi įrengęs grabų dirbtuvę. 
Čia padaroma didesnė dalis grabų, tuo 
budu sutaupymas pirkėjams yra kųodi- 
džiausias. \
Niekur kitur negausite tokios gęros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
ši įstaiga randasi toj pkfloJ vietoj jau 25 
metai. ‘
Puikiausios, moderniškai įrengtos 8 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliūdimo valandoje, pašaukite šių iš
taigą.

n f v

J. F. EUOElKiS
Viri

, DIDY8I* OFISAS
4605-07 SO. HERWAGE AVJJ.

Tririoori YARDS 1741—1743 , !■; CHIGACO. HL.
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4605-07 SO

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielhikeje.
Dideli ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos* 1—3 ir 7—8

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
Rezidencija 6631 So, Califotnia Avė.

Telefonas Republic 7868

Ofiso* TeL Victory 6893
Rez. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

3102 So.' Haisted St 
kampas 31st Street

Valu 10—11 V. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—3.

Dr. Suzana A. Slakis

Ofiso TeL Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentworth Avė., Chicago, Hl. 
Valandos: Išryto Holy Cross HospitaL 

Hemlock 6700
nuo 3 iki 4 popiet ir nuo 7 iki 9 v. v. 
Rety, ir Nedalioj tiktai pagal sutarimo.

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St. 
T«L Boulevard 5203 ir 8413 

1327 So. 49 Ct.
T«L daro 3724. Koplylia dykai

Lachavicli ir Suims 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame įsišaukti, o mošų 

darbo bailt* nžganidinti. 
Tel. Canri 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS* 

1439 S. 49 Ct., Cicero, III. 
T«L CIaro JJ37

Lietuvės Akušeres 
^w•»**•*,v’***M>♦**'*^***,*•***,l**'^r****••**'^***^******• 
Mrs. ANELIA K. JARUSH 

Physical Thenpy 
MiMMi * Midwife 

CT 6109 South Aibanv 
Avenue 
’Phonę h 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li< 
goninšif, duoda ma- 
mge, eleetrie treat* 
ment ir magattlc 
bankete ir r, t. 
Moterims |r metgl- 
pom patarimai do*

Moterą ir Vaiką ligą Specialiau
4145 Archer Avė.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Ik 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipr 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais l> 
Ketvergais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

Lietuviai Daktarai
Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V. Ė. Siedlinskis
DBNTISTAS

4143 Archer Avenue

DR. C. KASPUTIS
DBNTISTAS

Grjio O Saropca h p® pswMih«oJ<

TeL BOULEVARD 9199

A. MONTVID, M. D.
Wnt Town State Bank Bld®. 

2400 W. Jf«Heo0 St.
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

V TeL Seeley 73J0 V
Namų telefonai Bronevick 0597 j

'■ '■ Tanai.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4443 South Wiftfrn Alanus 

TeL Lafayette 4146 
VALANDOS* 

nuo ® iki U 
pl» 6 Utį 9 valandai vakari

■’ i?' ■ K it

■KOKIS

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Mieeto ofieae 77 TV. Waehington St.
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais* Utarn. ir Ketv.—6 iki 9 vaL 
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų TeL Hyde Park 3395

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South 4«M<*nd Ao*. 
TeL Boulevard 2800 

Rm. 6515 So. Roektftn 
TeL RtpubUc 9733

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

Telefonas State 7600: Valandos O—t
W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak 1
Panedfcllo, Seredos ir Pfltnyčioa vak. 0 ii

Telefonas Canal 0122
Namai* 6459 S. Rockw®il 8(w

Utarninko. Ketvergo ir Bubnio* vak. 7 i 
Telefonus Kepubllc 0000

Viri Judins Rersucauto 
Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. vak.
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NACIONALE BEDARBIU KONFERENCIJA Pateko į kalėjimą, 
{STEIGĖ NAdONALg AMERIKOS BEDAR- kuomet atsisakė

BIU IR DARBININKU ORGANIZACIJA

Bražinskas paeina iš Kauno 
gub., Mažeikių aps., Viekšnių 
miestelio. —Rep. F. Bulaw. {

Trečiadienis, geg. 17, 1933

duoti ubagui $1.00

Ona Kimbarauskiene. 
pateko po automobilio 
Nugabentas į Berwyn

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

-J1 1X1  "f r"'      "'lr'"r"’ 

CLASSIFIEDADSi

“Federation of Unemployed Leagues of 
America”, gimė Chicagoje pirmadienį

Įdomus lietuvio Teodoro Bra
žinsko patyrimas

Cicero liet. P. Kimba- 
rauskas užmuštas 
automobilio nelaimėj

Laimėjo bendro fronto šalininkai; dalyvavo delegatai
iš 16 valstijų, 45 org. su 846 skyriais

Pirmadienio naktį Chicagoj 
pasibaigė didelė bedarbių kon
ferencija, kurių sušaukė Chi- 
cago Workers Committc on Un- 
employment. Prie šios organi
zacijos priklauso ir lietuvių 63 
lokalas.

Konferencija prasidėjo šešta
dieny j, gegužės 18 d. 10 vai. 
ryte ir tęsėsi beveik dienų ir 
naktį su tik apie penkiomis 
valandomis pertraukų. Konfe
rencijos vieta buvo Lincoln 
Center, 700 E. Oakwood blvd. 
Iš kitur suvažiavę delegatai 
vietoje gavo guolį ir valgį.

Reikšminga darbininkų 
judėjime

Nors ši konferencija toli gra
žu nebuvo tokia didelė, kaip 
kad prieš kelias dienas įvykęs 
Kontinentalis Kongresas Wa- 
shingtone, bet vistiek buvo ga- 
nr reikšmingas Amerikos dar
bininkų judėjime. Didžiausias 
delegatų grupes sudarė Work- 
ers Conimittee, Workers League 
ir Workers Council organizaci
jos. Delegatų sųstatas buvo ga
na įvairus, pradedant Y. M. C. 
A. šalininkais ir baigiant kai
riaisiais komunistais.

užviešpataus maskviniai ar ki
ti jiems panašus elementai, tai 
tuomet dar daugiau suardys 
tas paskutines besiorganizuo
jančias darbininkų ir bedarbių 
spėkas.

Reikia tikėtis, kad bendro 
fronto šalininkai prisimins sau 
Vokietijos ir kitų Europos šalių 
komunistus ir nesiverž sekti 
jų pėdomis, o dirbs taip, kaip 
geriausiai tiks šios šalies dar
bininkams. O kad bendras vei
kimas yra bu-tinai reikalingas, 
tai dviejų minčių negali būti.

J. A-la.

Automobilio šoferis lietuvis J. 
Eringis; paleistas už kaucijų; 
nelaimė įvyko prie 22nd ir 
Cicero avenue.

žmona 
Vyras 
ratais, 
ligoninę netrukus mirė.

šoferis Joe Eringis buvo su
laikytas, bet vėliau paleistas 
už kaucijų. Inkvestas atidėtas 
iki birželio 2-tros dienos. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, iš 
J. F. Eudeikio koplyčios, Cice
ro, į švento Kazimiero kapines.

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė
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Bus muzika, dainos, ristynės 
arklių lenktynes ir kitokios 
prašmatnybės. — Nuvažiuoti 
bus galima trokais

linksmas pavasario

laimėjo bendro fronto 
šalininkai

Nors konferencija praėjo ga
na ramiai, be jokio didelio 
triukšmo, bet daugiausia buvo 
praleista laiko bendro fronto 
diskusijose. Dėl »to klausimo po 
ou kartu buvo paliuosuojamos 
ir vėl renkamos naujos kohsti- 
tucijos, programo ir rezoliuci
jų komisijos ir vis tik, galų 
gale, bendro fronto šalininkai 
laimėjo.

Didžiuma delegatų buvo jau
nuomenė, 'kuri, matyt, turi 
daug energijos, nes visą laikų 
tik ir skambėjo “united front, 
united action”.

Pagal konstitucijos III para
grafą II punktą, visos vietinė? 
organizacijos, miestų ar kaun- 
čių, turės būt susijungę į ben
drų vietos federaciją, o tos 
jau paskui į valstijų federaci
ją, o valstijų su visos Ameri
kos Nacionale Federacija.

Visos organizacijos, įėjusios 
į Federaciją, turi paliauti vie
na kitą niekinti ir šmeižti, šis 
punktas yra gana svarbus, nes 
jis uždaro burnas komunisti- 
niems šmeižikams niekinti so
cialistines ir kitas demokrati
nei nusistačiusias organizacijas. 
O kadangi didžiuma komunis
tinio nusistatymo delegatų da
lyvavo konferencijoje ir priė
mė tokią konstitucijų, tai jų 
turės pildyti.

Visą laiką bendruose koku- 
suose su komunistuojančiais 
delegatais dalyvavo jauni so
cialistai.

Konferencija išrinko 15-os 
narių veikiantį komitetą, kuris 
turės
jau gyvuojančias ir 
naujas kaip dirbančių, 
bedarbių organizacijas, 
ferencija padarė pirmą 
prie bendro darbininkų veiki
mo ir jei tas bus ištikro vei
kime, o ne ant popierio, tai 
greitu laiku pamatysime jos 
rezultatus.

Gegužės 21 d. įvyks naujic- 
niečių, jų draugų ir prietelių 
gegužinė 
išvažiavimas į viliojantį gojalį.
Na, o visi žino, kad The Oaks 
daržas dabartiniu laiku atrodo 
tikrai šauniai,—kaip tikra Lie
tuvos giružė.

Suvažiavusieji galės praleisti 
kelias valančias tyrame ore ir 
pasilinksminti: pasišokti, pądai- 
nuoti, pasiklausyti muzikos, pa
žiūrėti ristynių, arklių lenkty
nių. Radio Kliubas deda visas 
pastangas, kad gegužinė butų 
kuo sėkmingiausia. Jis užkvie
tė visų būrį artistų, kurie vi
sokiais šposais palinksmins pik
niką. Bite garsiakalbis ir ki
tokie pamarginimai.

Kurie neturi automobilių, tai 
galės nuvažiuoti trokais į pat 
vietų. Du didžiuliai trokai nuo 
Archer ir Kedzie Avė. eis be
veik kas valandų. Todėl su nu
važiavimu nebus jokių keblumų. 
Trokus parūpins p. Victor Bag
donas.

teisčjui, 
savim 

atsikra- 
policiją,

Vakar municipialio teismo 
teisėjo Joseph II. McGarry 
įvyko svarstymas įdomios by
los lietuvio Theodore Betz- 
Bražinskas, 651 W. Madison 
St., kurį gegužes 16 d. užpuolė 
piktadaris E. Myers (neturi 
gyvenamos vietos) ir reikalavo, 
kad jam Bražinskas duotų $1.

Bražinskas aiškino 
kad jis neturėjęs su 
dolerio ir negalėdamas 
tyti “ubago”, pašaukė
kuri areštavo juos abu ir pa
sodino į kalėjimų vienoje ka
meroje.

Tuomet jo priešas Myers, la
bai įpykęs, kad negavo dolerio 
ir dar belangėn atsidūrė, pra
dėjęs jį mušti ir užjuodinęs 
vieną akį.

Myers’o pusė
Kvočiamas Myers teisinosi, 

kad jis tik iš aukų ir gyvenąs, 
nes darbo negalįs gauti. O kas 
link akies išmušimo, tai pri
sipažino kaltu.

Teisėjas, tačiau, nusprendė, 
kad toks ubagas yra pavojin
gi'S ir nuteisė jį 16 dienų ka
lėjimo arba $31.50 piniginės 
bausmės.

Kadangi E. Myers neturėjo 
pinigų užsimokėti pabaudos, tai 
uždarė 16 dienų į kalėjimą. 
Bražinskas pirmą sykį turėjo 
progą pasikalbėti su teisėju 
IPo teismo eigos p. Bražins

kas priėjo prie “Naujienų” re
porterio F. Bulaw ir pareiškė: 
“Amerikoj
metus, bet iki šiol dar neturė
jau progos su 
kalbėti, nei būti kalėjime.

šiurpioje automobilio nelai
mėje prie 22-tros ir Cicero avė. 
kampo žuvo 45 metų Cicero 
lietuvis Petras Kimbarauskas, 
1324 S. 49th Avenue.

Automobilio šoferis buvo lie
tuvis Joe Eringis, kuris važia
vo į rytus, 22-tra gatve.

Tuo laiku skersai gatve ėjo 
Petras Kimbarauskas su savo

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 neatmenius, 
rams ir moterims.

Neparduodame jokių gyduolių ir 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

pa- 
vy-

ne-

jau esu bent 25

“džiodžiu” pasi-

Nedėlioj
Naujienų Gegužinė

SUSIRINKIMU 
KALENDORĖLIS
Ketvirtadienį, gegulės 18.

Humboldt Park Lietuvių Po
litikos Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks Elmira Simmons 
svet., 1640 N. Hancock St. 8 
v. vakare. Kliubo nariai malo
nėkite pribūti į susirinkimų iš
girsti atsibuvusio baliaus ra
portų.—Valdyba.

Buy gloves wlth what 
it savęs

Hflra reikalo mok4U BOo ar 
daurtau, kad gauti rert 
kolele. Lletenae Tooth Pašte. 
dideUe, tubae parsiduoda nl 
SftO. Ji valo ir apšauto des
tis. Be to tallte sutaupiau 
>8, ui kurtuos raute auslpirk- 
U piritinaltes ar kg kita- 
Munbert Pharasaoal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

’v 'f’

25'

CLASSIFIEDADS

sutraukti į vietų visas 
steigti 

taip ir 
ši kon- 
Žinksnį

Jei sugebės veikti be Maskvos
Jei šios organizacijos vado

vai mokės ir sugebės veikti be 
Maskvos pagelbos ir nurodymų, 
tai reikia tikėtis, kad Amerir 
kos darbininkų istorijoj prasi
dės naujas etapas ir j gana 
trumpą laiką gali susidaryti 
galinga trečia partija.! Bet jei

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
S023 S. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd Si. 
Tel. Englevood 5840

Business Service
Biznio Patarnavimas

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus, 
Pristatau Anglis už pigiausias 
kainas. Pašaukit Lafayette 8980 

J. OKSAS * 
2649 W. 43 St.

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.
Tel. Victorv 4965

IETK[EWięZ<£-^
MORTGAGE BAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

______ Automobiles_______
AUTOMOBILIUS

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

Telefonas Lafayette 1329

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

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

I

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARUI fixturiai, bučernės fixturiai, 
Ice C re a m baksai. Soda Fountain ir t. t. 
Biligheim Company, 1607-11 South 
State St.

^Penktadienį gegužės 19.
Pasaulinės Parodos Lietuvių 

Sekcija Šaukia visuotinų orga
nizacijų, spaudos ir veikėjų su
sirinkimą Węstsidės parapijos 
svetainėje, 2323 West 23rd 
Place. Pradžia 7:30 v. v.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

AR JUS NORITE BARGENŲ 
Atsišaukite tuojaus 5717 Sheridan Road

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

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

5717 Sheridan Road

Prisirašykite j musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

MADOS MADOS MADOS

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,

PEČIAI dėl visokio kuro: Gaziniai 
— gazolino — alyvos 
Dirbtuves išpardavimas. 
Lake Street.

- elektriški.
2939 West 

Atdara kasdien.

m.

1 3 6 0 KILOCYCLEŠ.

(APART NEDĖLD.) 
IŠ STOTIES

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

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

Dar apie arklių 
lenktynes

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.

AŠ PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių namą, turiu viską paaukauti l 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kam b. se
tą, modernišką miegk., $250, parlor se
tas $35, $175 auksiniai indai $45. Ki- 
nietiški kaurai $15. Radios, skalbimui ma
šina, vacuum valytojas, lempos, paveikslai, 
vazos, firankos, drepsai. sidabrini taipgi 
Karakulinis Jakėtas. viską turiu parduoti 
šia savaitę. 503*6 Ellis Av. tel.Drexel 4548

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergaitė nuo 18 iki 
25 abelnam namų darbui. Turi būt 
at vietos. Geri namai dėl geros mer
gaitės. Pašaukite Hollycourt 1663.

MOTERIS kišenių siuvėjos, seamers. 
joiners, patyrė ant vyriškų kelinių. Atei
kite prisirengę dirbti. Henry Trouset 
Service, 328 West Van Buren.

REIKALINGA mergina dirbti lietu
viškoje užeigoje.

6425 S. Western Avė.

Arkliai “Naujienų” gegužinei 
yra parinkti “japoniškos” veis
lės. Ryįkevičia prižiūri, kad 
šiek tiek atganyti, nes buvo pu
sėtinai liesi. Sako, jeigu ne
galės į taip trumpų laikų gerai 
nušerti, tai pavartos oro spau
dimo priemones, kad galėtų ge
riau bėgti.

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOJAM, MALIAVO 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

' BOTTLING CO.
JOE KUCA, Sav.

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

Šaukite Telefonas 664 W, 
510 So. Monroe St. 

WEST FRANKFORT, ILL.

Business Chances

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

4554 So. Rockwell St.

Nedėlioj 
Naujienų Gegužinė

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 
u 4 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks . mažas 
dalikas galį neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta! 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budis. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalis — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Dideli tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co~ Saint

3433 — Kiekvienai mergaitei ši suknelė labai patiks, nes. ji galės 
tokias bliuzkas kokios jai tiks. Viena dieną baltą, kitą dieną naujoviškos margos 
spalvos. Sukirptos mieros 6, 8, 19, 12 metų mergaitėm.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą,, pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
ma prisiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattem Dept., 1789 
So. Halsted StM Chicago, HL

apsivilkti

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO.
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

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

LANDLORDS BURBAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St. 
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 nirti)

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ: Ep
Sienoms popiera rolelis ........ 

ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas $"| gg 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

VISUOMENĖS ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

IŠpildome visokios rūšies dokumen
tus, kaip tai 'pirmbs ir antrus morgi- 
čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis —- “Greitas ir 
Teisingas patarnavimas“.

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

For Rent

PARSIDUODA grosernė iš priežasties 
išvažiavimo, kaina $400. Gražioj vie
toj Michigan Avė. Yra didelė salė ir 2 
kambariai. Renda $25.00.

10819 Michigan Avė.

RENDON saliunas, arba ieškau part
nerio. Gera vieta.

šaukite Plaza 2729

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

RESTAURACIJA parsiduoda labai ge
ra apielinkė ir geras išdirbtas biznis.

6249 So. Ashland Avė.

Farmg For Sale

INDIANA farmos, 90 mylių nuo Chi
cagos su staku ir įrengimais žemomis 
kainomis ir ant išmokėjimo. Mainų 
nepriimsime. A. D. Donaldson, 203 
N. Wabash. Tel. State 7499.

Exchange—-Mainai
128 AKRŲ FARMA 140 mylių nuo 

Chicagos, budinkai ir žemė pirmos rū
šies, gyvuliai ir mašinerijos. Mainys 
ant namo.

6 kambarių bungalow 2 karų gara
džius gražioje apielinkėje Marųuette Park 
mainys ant lotų arba mažo namo.

CHAS. ZEKAS 
3647 Archer Avė.RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 

restaurano arba aludės biznio, su vi
sais Įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
Prieinama renda. 
šapų.

Real Estate For Sale
Namai-žemg Pardavimui

parduotas nes
geias

Av«<

1635 So.
Canal

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

Canal St. 
6019

Prašalina Vidurių Užkietėjiiną 
Gazos, Galvos

Tai Pama-Išvalyk Vidurius
tas Sveikatai 1

TRINERIO KARTUSIS VYNAS
EXTRA1 Marųuette Parke — Išsiren- 

duoja storas ir 5 kambariai — 
bile kokiam bizniui. Kreipkitės 

6635 So. Sacramento Avė.

BARGENAS
Pardavimui 2 augštų mūrinis namas 4 

flatų —- taipgi dviejų augštų namas už
pakalyje, žemai garadžius, viršui flatas. 
Turi būti greitu laiku 
važiuoju ant farmų. .

Kaina $3000.00.
3833 Emerald




