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Amerika Reikalauja Griežto Nusiginklavimo
4 Didžiosios Valstybes Daro 

Taikos Išlaikymo Sutartį
Valstija turės statyti 
srutų naikinimo 
dirbtuvę Chicagoj

Davis paskelbė Ame 
rikos nusistatymą 
nusigink, klausimu

Pasisiūlė kooperuoti su kitomis 
šalimis išlaikyme taikos ir nu
siginkluoti tiek, kiek nusi
ginkluos kitos šalys

WASHINGTON, geg. 22. — 
Valstybės sekretorius Hull pa
skelbdamas Norman H. Davis 
kalbą nusiginklavimo konferen
cijoje, pareiškė, kad Amerikos 
užsienio politikos kertinis ak
muo bus išlaikymas militarinės 
ir ekonominės taikos.

Jis taipjau džiaugėsi keturių 
didžiųjų valstybių priėmimu tai
kos išlaikymo plano, kaipo pra
našaujantį pasisekimą visąpa* 
saulinės nusiginklavimo konfe
rencijos.

Davis kalba nusiginklavimo 
konferencijoje

valstybių pastangoms atsteigti 
taiką.

Davis sake, kad su nusigink
lavimu buvo perdaug ilgai vil
kinama ir dabar yra atėjusi 
sprendžiamoji valanda —ar tuo- 
jaus pradėti laipsnišką nusi
ginklavimą, pirmiausia priimant 
MacDonaldo nusiginklavimo 
planą, ar eiti atgal prie gink- 
lavimos lenktynių ir todėl ne
iš vengtino karo. Jis taipjau 
reikalavo, kad toms šalims, ku
rios buvo nuginkluotos taikos 
sutartimi, nebūtų leista pradė
ti naujo ginklavimos, nes tai 
yra priešinga pačiai nusigink
lavimo dvasiai. “Prieš mus 
esančių klausimų negalima iš
rišti, jei viena šalis reikalaus 
naujo apsiginklavimo, kuomet 
kitos eis prie nusiginklavimo”, 
sakė Davis. “Pasekmėje įvyktų 
neišvengtinos ginklavimos lenk
tynės”.

Konferencija išklausė ilgą Da
vis kalbą su didžiausiu susido
mėjimu.

Anglija, Francija, 
Vokietija ir Italija 
pasiekė susitarimą

Bendromis jėgomis bandys iš
laikyti taiką Europoje per at
einančius 10 metų, bet ne

bandysiančios diktuoti ma
žesnėms šalims

GENEVA, geg. 2£. —Jungi, Vokietija pageidauja taikos,
Valstijos pašaukė viso pasau
lio šalis prie griežto nusigink
lavimo ir pasisiūlė pasitarti ir 
kooperuoti su kitomis šalimis 
išlaikymui taikos ir nubaudimui 
puoliko.

Prezidentas Rooseveltas pasi
imdamas vadovauti pasauliui, 
kad privesti jį prie nutsiginkla- 
vimo ir išlaikymo taikos, tiek 
toli nuėjo, kad pasiūlė atsižadė
ti Amerikos neutralumo, jei 
taika atsidurtų pavojuje ir net 
pasisiūlė panaikinti stiprų karo 
laivyną, ir armiją, jei tą patį 
padarys ir kitos šalys.

Plačius prezidento pasiūly
mus pristatė nusiginklavimo 
konferencijai prezidento asme
ninis ambasadorius Europoje, 
Norman H. Davis.

Norman H. Davis savo kal
boje konferencijai įspėjo, kad 
pasauliui gręsia naujas karas, 
jeigu neapsistos ginklavimasis. 
Jis reikalavo griežto nusigink
lavimo ir siūlė net iki tokio 
laipsnio nusiginkluoti, kad ne
palikti didesnės armijos, kiek 
reikalinga išlaikyti tvarkai vi
duje—policijos stiprumo.

Atsitikime, jei taika butų pa
vojuje, Amerika sutinka pasi
tarti su kitomis valstybėmis ir 
daryti viską, kad išlaikyti tai
ką. Jei kitos valstybės pripa
žintų kurią šalį kaltą už taikos 
suardymą ir sulaužimą inter
nacionalinių obligacijų ir 
stvertųsi prieš ją kokių prie
monių, tai jei Amerika tą nuo
sprendį patvirtins, ji nedarys 
nieko, kas pakenktų bendroms

sako Hitleris
KIEL, Voketijaj, geg. 22. — 

Hitleris kalbėdamas po peržiū
rėjimo naujų Vokietijos karo 
laivų, pareiškė, kad Vokietija 
nori taikos “galbūt daug labiau, 
negu kitos šalys ,nes jis mums 
reikalinga, kad gauti duonos dėl 
milionų musų bedarbių”.
Francija priimsianti MacDamal- 

do nusiginklavimo planą

PARYŽIUS, geg. 22.— Pre
zidento Roosevelto taikos atsi
šaukimas pastūmėjo Europą į 
naują kelią. Vieton žvanginti 
ginklais, Europa dabar kalba 
apie konkretį nusiginklavimą. 
Vokietijai priėmus MacDonaldo 
nusiginklavimo planą, ir Fran
ci j ai nieko kito neliko, kaip tą 
planą taipjau priimti.

Kad Franci j a sutiko tą plau
ną priimti, oficialių žinių dar 
nėra, kaip nėra oficialių žinių 
ir apie keturių valstybių susi
tarimą. Tečiaus socialistų or
ganas Populaire praneša, kad 
kabinetas nutarė vykstantį Gie- 
nevon užsienio reikalų ministerį 
Paul-Boncour įgalioti priimti 
MacDonaldo nusiginklavimo pla
ną, bet su didesnio Francijai 
saugumo reikalaujančiomis re
zervacijomis.

Redaktorių rado kaltą 
dėl žmogžudystės

O RH^

EUGENE, Ore., geg. 22. — 
Llewellyn A. Banks, buvusį re
daktorių ir sodininką, jury ra
do kaltą dėl nužudymo Medford 
konstabelio George Prescott. 
Banks žmona, kuri buJvo kartu 
teisiama su savo vyru, liko 
išteisinta.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; šil
čiau.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:- 
*10.

BIG SPRING, Tex., geg. 22. 
—Užgirdusi šaukimą pagėlbos 
savo vyro, kuris bežuvaudamas 
apvirto su valtimi, Mrs. Clinton 
Jenkins nusimetė drabužius ir 
palikusi juos ant kranto, m/- 
plaukė pas savo vyrą ir jį kar
tu su valtimi išvilko į krantą.

RYMAS, geg. 22. — Ketu
rios didžiosios Europos valsty- 1 
bės—Anglija, Francija, Vokieti- < 
ja ir Italija— susitarė priimti 
MusSolini planą bendromis pa
stangomis išlaikyti taiką Euro
poje per ateinančius 10 metų.

Susitarimas yra neformalis, 
imant pagrindan pirmiau Mus- 
solini pasiūlytą keturių valsty
bių susitarimą, bet padariusia
me niekurius pakeitimus.

Susitarta, kad šios keturios 
šalys bendradarbiaus išlaikymui 
taikos, bet nebandant diktuoti 
mažesnėms šalims; kad galima 
permainyti Versallės taikos su
tartį, bet tik prisilaikant tautų 
sąjungos statuto; kad nusi
ginklavimas yra pageidauja
mas, bet neduos jokių ypatingų 
rekomendacijų; kad visos ketu- 
rįos šalys gins teritorialę nelie
čiamybę ir nepriklausomybę 
tautų sąjungos narių.

Susitarimo įžangoje sakoma, 
kad sutartis yra padaryta pa
siremiant tautų sąjungos sta
tutu, BriandhKelolggg sutartim 
ir keturių valstybių susitarimu 
nenaudoti karo jėgų, kuris ga
rantavo Vokietijai ginklų lygy- 
bę.

šis susitarimas pranašauja 
pasisekimą nusiginklavimo ir 
ekonominės konferencijų ir 
nors nėra galutinai prirengtas, 
bet galbūt dar šiandie visos ke
turios šalys Genevoje padės po. 
juo savo inicialus, kaipo ženk
lą, kad jos tą susitarimą pa
tvirtina ir prižada vėliau pasi
rašyti formalę sutartį. Forma- 
lė sutartis bus vėliau pasirašy
ta Ryme ir bus palikta Musso- 
lini paskelbti tą faktą.

Nors ir kalbama apie galimy
bę permainyti Versallės sutar
tį, bet netvirtinama reikalingu
mo tą padaryti, kas buvo mini
mą originaliame MUssolini pro
jekte. Permaina tapo padaryta 
reikalaujant Francijai ir ma
žąja! entente. Jų nusistatymu, 
permainymas sutarties turi bū
ti daromas tiktai pačioje tautų 
sąjungoje ir einant tautų są
jungos statutu.

Prirengime šio susitarimo da
lyvavo Vokietijos atstovas Goe- 
ring, Anglijos ambasadorius 
Ryme Graham, Franci jos am
basadorius de Jouvenel ir Mus- 
solini. Jis tapo pasiųstas visų 
kęturių valstybių valdžioms ir 
tikimąsi, kad jį šiandie patvir
tins esantys Genevoje tų vals
tybių užsienio reikalų minis- 
teriai.» 1

Manoma, kad šiam susitari-

Čempiom ,s
šosi sutartį 
čempionystę 
ley, Sharkey 
nėra manaze:

Atstovų 
tas

. * ‘ V ‘ ' ’■ ''

lietuvis Jack Sharkey-žukauskas (kairėj)
italų Prima Carnera (dešinėj) kumščiiuotis už

tį mėnesį New Yorke. Stovi Johnny Buck-
ris ir Louis Seresi (dešinėj), Prima Car-

ra-

viį buto komite 
priėmė taksų 
programą

taksų
Tūkstančiai pabėgo 
užsienin nuo nazių 

teroro
Pakels 

videndų 
pinigų

pajamų, gasolino ir 
dų taksus, kad sul 
ą vieniems darbams

gasolino ir di- 
kad sukelti

Užsieniuose yna apsigyvenę apie 
40,000 Vokietijos politinių 
tremtinių

programą, 
viešiems 

nutarė pa- 
taipgi ga-

WASHINGTON, geg. 22. — 
Atstovų buto finansų komitetas 
priėmė naują taksų 
kad sukelti pinigų 
darbams. Komitetas 
kelti pajamų taksus,
solino taksuos ir uždėti taksus 
ant korporacijų dividendų, kad 
sukelti kasmet po $221,000,000. 
Tie pinigai eis atmokėjimui 
nuošimčių ir išpirkimui dalies 
bonų $3,300,000,000 sumos, ku
rią manoma išleisti viešiems 
darbams bėgyje ateinančių dvie
jų metų.

Komitetas atmetė siūlymus į- 
vesti prekių taksus.

40 žmonių užsinuodi 
jo maistu

SHERIDAN, Ind., geg. 22.— 
40 žmonių, jų tarpe 26 Marion 
kolegijos choro narių, užsinuo 
dijo maistu, kuriuo juos pavai
šinta Weslyan metodistų baž
nyčioje.

200,000 rumunų protes
tuoja prieš permainymą 

Versallės sutarties
BUCHARESTAS, geg. 22. — 

Minia iš apie 200,000 žmonių, 
kurie suvažiavo specialiais trau
kiniais iš visos Rumunijos, pa
rodavo prieš premierą Vaida- 
Voevod, kad išreikšti jam pasi
tikėjimą ir kartu užprotestuoti 
prieš kitų valstybių projekta
vimą permainyti Versallės su
tartį.

18 m. žmona 80 m. senio baigė 
vidurinę mokyklą

WASHINGTON, geg. 22. — 
Augščiausias teismas nuspren
dė, kad Illinois valstija tirti 
parūpinti pinigus ir pastatyti 
Chicagos sanitariniam distrik- 
tui visą eilę srutų naikinimo 
dirbtuvių. Tam tikslui valstija 
turi skiti kasmet po $35,000,- 
(XX) ir išleisti bonus, kad su
kelti pinigus statybai.

Japonai tik 10 mylių 
nuo Peiping; artina

si prie Tientsin
Tikimąsi, kad abu miestai ja

ponų bus paimti bėgyje atein
ančių dviejų dienų

Švedijos dešinieji de 
monstruoja

STOCKHOLM, geg. 22. — 
Pasekdami socialistus ir komu
nistus, Švedijos konservatyvė 
partija surengė pirmą savo is
torijoje demonstraciją.

Demonstrantai perėjo nieku- 
riomis gatvėmis ir susirinko 
viename teatre pasiklausyti sa
vo vadų prakalbų. Demonstra
cija buvo surengta tam, kad 
parodyti konservatorių stipru
mą, nes socialdemokratų val
džia galbūt pralaimės bedarbių 
šelpimo klausime ir todėl gal
būt skelbs naujus parlamento 
rinkimus.

SHANGHAI, geg. 22. —Gau
ta iš Tientsien žinių, kad Ja
ponijos kariuomenė atėjo į 
Niulanshan, 10 mylių j šiaurę 
nuo buvusios Chinijos sostinės 
Peiping (Peking), o kavalerija 
yra 13 mylių nuo miesto.

Japonijos kariuomenė, kuri 
veržiasi linkui Tientsin, labai 
svarbaus pajūrio prekybos mies
to šiaurinėj Chinijoj, užėmė 
Tangku, 30 mylių į rytus nuo 
Tientsin.

Tikimąsi, kad japonai užims 
Peiping ir Tientsin bėgyje at
einančių dviejų ar trijų dienų. 
Nestikima, kad butų didelių mū
šių apginti tuos du miestus, 
nes chiniečių kariuomenė trau
kiasi visu frontu, savo karve
džių įsakymu.

Indiana birželio 6 d 
rinks konvencijos

PRAGA, čechoslovakijoj, geg. 
22.—Pabėgėliai nuo nazių tero
ro kuria užsieny naują Vokieti
ją—už Vokietijos rybų. Tūks
tančiai pabėgėlių, kuriais yra 
užpildyti pasienio miestai ir 
greitimų valstybių sostinės, ban
do kaip nors sutvarkyti savo 
pakrikusį gyvenimą.

Apskaitoma, kad tokių politi
nių Vokietijos tremtinių užsie
niuose yra apie 30,000 ar 40,- 
000.

Tarp šių tremtinių yra žy
miausi Vokietijos mokslininkai, 
rašytojai, artistai, mokytoja;, 
profesionalai ir abelnai intelek
tualai.

Jų gyvenimas užsieny bus 
strtikus, nors galbūt ne toks 
sunkus, kaip tų jų draugų, ku
riems nepasisekė pabėgti iš Vo
kietijos ir kurių apie 300 liko 
nazių sušaudyti, apie 4,000 su
mušti ir kankinti ir apie 45,000 
kankinasi koncentracijos sto
vyklose.

STANFORD, Ky.—Mrs. Mar- 
garet Carpenter Russell, 18 me
tų, kuri apsivedė būdama 13 
metų amžiaus, šį pavasarį bai
gė King’s Mountain High 
School. Jos vyras, Arthur

Septyni užmušti valtyje 
sprogus dinamitui

QUEBEC, geg. 22.— Septy
ni žmonės liko užmušti, 1 su
žeistas ir 5 išliko sveiki, spro
gus dinamito šmotui sielininkų 
valtyje Lac Creux ežere.

Nužudė savo žmoną, 
brolį ir draugą

HAVANA, Kuboj, geg. 22.— 
Laikydamasis tos pačios lakti* 
kos, kuri padarė jį labiausia 
neapkenčiamą žmogų Oriente 
provincijoj 1931 m., gen. Or- 
tiz, prezidento Machado milita- 
rinis strategikas, kuris tapo pa
skirtas vyriausiu komanduotoju 
kovoje su sukilėliais, pakorė 
dpugiau kaip 20 sukilėlių, ku
riuos jam pasisekė suimti. 16 
sukilėlių liko pakarta ant me
džių šakų palei vieškelį Santa 
Clara provincijoj ir 4 kiti pa
karti Jatibonico prov.

Didesnė pusė pasaulio telefonų 
yni Amerikoje

NEW YORK. — Sausio 1, 
1932, visame pasaulyje buvo 
35,057,669 telefonai. Iš to skai
čiaus 56 nuoš. buvo Jungt. Vals
tijose ir 31 nuoš. Europoje. 
Jungt. Valstijose ant 100 žmo
nių išpuolė 15.8 telefonų, arba 
8 kartus daugiau, negu viduti
niškai visoj Europoj. Kanadoj 
ant 100 žmonių išpuola 13.1 te
lefonų ir Danijoj—10.1 telefo
nų.

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
22.—Indianos valstija birželio 
6 d. rinks delegatuos konvencijai 
ratifikuoti prohibicijos atšauki
mą. Tą dieną gubernatorius 
McNutt paskelbė legale švente.

PURDIN, Mo„ geg. 22. — 
Eldon Gilmore, kuris buvo iš
vykęs medžioti voverių ir ant 
pečio užsidėjęs nešėsi šautuvą, 
liko vietoje užmuštas, kai žai
bas trenkė j jo šautuvo vamz-

Šiauliuose vokiečių gim
nazija neteko mokinių

ŠIAULIAI.— Šiaulių žydai, 
boikotuodami visa, kas vokiška, 
atėmė savo vaikus iš Šiaulių 
vokiečių pradžios ir vidurinės 
mokyklų ir rūpinasi, kad juos 
priimtų lietuviškos mokyklos 
bei gimnazijos, žydų vaikai 
palikti tik ketvirtoj vok. vidur, 
mokyklos klasėj, kuri yra pas
kutinė, kad galėtų ją baigti, 
įdomu, kad žydų vaikams pa
liovus vok. vidur, mokyklą lan
kyti, tos mokyklos antroj kla
sėj paliko tik 8 mokiniai, tre
čioj—vos tik 4, o jei ir ketvir
tąją klasę žydų vaikai butų 
apleidę, tai joj butų palikę iš 
viso tik 2 mokiniai. Mokyklai, 
tur būt, teks užsidaryti.

Steigiasi laisvamanių 
draugijos

KANUAS.— Išėjus “Laisva
maniai”, iš daugelio Lietuvos 
vietų atsiliepia žmonės prašy
dami padėti įsisteigti laisva
manių draugijoms. Steigiamos 
draugijos Panevėžy, Kybartuo
se, Užpaliuose ir kitur.

ANACORTES, Wash., geg. 
22.—Henry L. Cassidy, turis
tų kempės savininkas, tapo 
areštuotas, kaltinamas nužudęs 
savo žmoną, savo brolį Mike ir 
draugą Edward Bennett. Suim
tasis teisinasi, kad visi trys 
suokalbiavę pasisavinti jo tur-

PARYŽIUS, geg. 21. — Vab 
frank Russell, 80 metų senis J džios rateliuose patirta, kad 
sakosi norys, kad jo jauna'pati Francija nemokės $40,738,000

mui nebesipriešins ir mažosios ateinant} rudenį stotų kolegb skolų, kuriuos ji turi sumokėti 
valstybės. jon. Jungt. Valstijoms birželio 15 d.

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

Užeikite

teisingus nurodymus kaip susitvarkyti

arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si

i'
H*



Antradienis, geg. 23, 1933

MODŲ 10
* I.*-. V J ■ ,

Linkėdamas viso labo pasi
lieku

A. B. Strimaitis,
L. A. B-vės Sekretorius.

šaukimas nebus veltui. Visi 
greitai sukruskite ir tinkamai 
išpildytas įgaliojimo blankas 
greitai prisiųskite j Centrą.

I

Didžiausius Darganus
Ant visokių namams reikmenų. Didžiausią laimę ras kiek
vienas atsilankęs per šį išpardavimą, ką nors pasipirkti net 

už mažiau kaip

NAUJIENOS, ChlcagC, UI.
T“

Laiškas iš TolimųjųRytų

ir

i»

Įsteigta 1893 I0WA

pusę kainos!

30-10-33

išdir-

Telefonas 33
OTIS STONE

PAGRABŲ DIREKTORIUS
Dvkai Ambulanso Patarnavimas 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 313

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

Ornamentališkas Grindis ir Elektros 
Kontraktoriai 

108 N. Ida Street 
WEST FRANKFORT. ILL.

CICOVSKY and 
1934 W. 51«t 

Tel. Prospęct 1052
CITY FURNITURE CO.. 
2314 W. Roosevelt Road 

Te). Sęeley 8760
CICERO ELEC. SHOP, 

5947 W. 22nd Street 
Te). Cicero 4454

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

Virš Burgo krautuvės
WEST FRANKFORT. ILL.

SONS, 
st.

PALMER INSURANCE 
AGENCY 

Pirmiaus buvusi Pbaris Agency 
VISOKIOS RŪŠIES APDRADA 

1 i 0 S. Emma St.. 
Telefonas 363 

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 461
UNION FUNERAL

SERVICE
Ambulansų Patarnavimas

WEST FRANKFORT. ILL.

Telefonas 286

W. F. PURE MILK CO.
Užlaiko puikiausi pienį, smetoną 

sviestą

408 W. Main St.
WEST FRANKFORT. ILL.

PĘOPUES FURNITURE CO, 
2540 West 63rd St.

. Tel. Hemlock 8400
PEOPŲES FURNITURE CO, 

4183 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

EMIL ARBET RADIO STORE, 
1846 W. 47th St.

Tel. Lafayette 4312

Telefonas 13
B. H. WEBB, M. D. 

VIDURINĖ MEDICINA 
Gydo akių ligas ir pcitaiko akinius. 

Webb Building.
WEST FRANKFORT. ILL.

(Tęsinys)
Na, sakykite, kaip 

atrodo tokie “gaivalai”, 
kią “hunkuzų” vardu

jums 
vei- 
val- 

džios atstovų akivaizduoj? ir
nukreipę savo veikimą atvirai 
naikinti europiečius? Nedova
nai tokius hunkuzus harbinie- 
čiai vadina “valdiškais”.

Yra ir dar kitokių “hunku
zų”. Valdžios įstaigų ir jų tar
pe policijos tarnautojai gauna 
labai mažą atlyginimą. O jos 
agentai, labiausiai surišti su 
slaptu veikimu, turi gana pa
žinčių su sėdinčiais kalėjimuose 
ir paleistais iš ten gaivalais, 
kurie šiems pasiūlius padarys, 
ką norite. Ir Darbine yra žino-

West Frankfort Biz 
nio ir Profesijos 

Rodyklė

ma atsitikimų, kaip naktį nu
žudyta ir apiplėštai keletas pa
siturinčių žmonių, ypač žydų 
tautybės ir nusikaltėliai nie
kuomet nesusekami, nors ir 
aprašyti laikraščiuose! Tarp 
tokių yra ir baltų lyunkuzų! 
Yra aiškiai nustatyta, kad pa
grobiant Lietuvos pilietį Šere- 
lį, dalyvavo du balti ir vienas 
geltonas hunkuząi. Baltaveidžių 
hunkuzų darbas yra ir keleto 
kitų pasiturinčių Darbino pirk
lių nužudymas. Darbine dabar 
toks nedarbas, tiek laisvai be
sišvaistančių ar per dienas be
sėdinčių gatvėse žmonių, kad 
iš jų tarpo gali visokių susi
rasti. Be to, Darbinas niekuo
met negalėjo pasigirti aukštu 
doroviniu savo gyventojų lygiu. 
Nedovanai apie harbiniečius sa
koma : “Darbinas x— papa, Ode
sa — mama”. Ogi nereikia pa
miršti, kad nuo čia netoli Si
biro katorgos vietos, kuriose 
namų karo metu juk nepasili
ko nė vieno žmogaus. Visai tad 
darosi suprantama, kad čia esa
ma ir baltaodžių hunkuzų, o jų 
gynėjai ir vadovautojai sėdi 
net tvarkadarybos įstaigose.

žodžiu, Darbine eina žudy
mas. Nėra tokios- dienos, kad 
kas nors nebūtų nužudytas, už-

pultas gatvėj, gavęs grasina
mą laišką. Vįetos valdžia žada 
imtis griežčiausių priemonių iš- 
naikjnti “hunKuzus*, bęt lig 
šiol dar beveik jokių rezultatų 
nepaąįeke. Provincijoj dar 
bukštesni dalykai darosi. Dar
binas vis dėlto nemažas mies
tas: čia jei naktimis ncsival- 
kiosi ir dieną pašaliais nevaikš- 
tinėsi, tai vis dėlto dar gali iš
sisaugoti. O provincijoj, kur 
reta įmonių — kaip išsisaugo
si? Ten su tavim apsiginkląyu- 
sis ką norės, tą ir padarys. Na, 
ir daro. Prieš šį karą išilgai 
Rytų Kinų Geležinkelio linijų 
buvo išdygę visi miestukai su 
europiškais trobesiais, sodeliais, 
grįstom gatvėm. Dabar diduma 
tų miestukų išdeginta, sugriau
ta; gyventojai dalimi žuvo, da
limi išmirė nuo ligų, dalimi pa
bėgo j Darbiną. Tokiu budu 
yra sunaikinti Handaobetze, 
Echo, Erdzentsiantse, Imienpo, 
Anda ir kitos stotys.

Ir visi likusieji europiečiai, 
esą Darbine ir visoj Mandžu- 
rijoj, yra nuolatiniame mirties 
pavojuje ir turės žūti, jei ne
bus surasta nieko tikro Mąn- 
džurijos taikai įgyvendinti. Ir 
tai bus suhunkuzejusių žmonių 
nuopelnas ir šių hunkuzinių 
laikų padaras.
Europiečių kolonija Darbine ir 

jos reikalai

III.
Vakaruose manoma, kad da

bartinis kivirčas Mandžurijoje 
tėra vien kinų ir japonų rei
kalas; gal dar kiek ir kitų ar
timesniųjų didžiųjų kaimynų, o 
kai kitoms Europos tautoms, 
tai esą visai svetimas dalykas. 
Nėra klaidingesnio manymo, 
kaip toks. Tai yra manymas 
paremtas nežinojimu ii’ neį- 
žvalgymu. Skaičium europiečių 
Mandžurijoj, tiesa, nedaug: iš 
viso gal per 200,000 asmenų, 
iš kurių apie pusė gyvena Har-

Phonc 282

BURG’S
Puošnus rūbai Moterims ir 

Merginoms
WEST FRANKFORT. ILL.

KODĖL MOKĖTI 
RENDĄ

Užeikite pas mus pasiteirauti apie 
nupirkimu NAMO už CASH arba 

ant lengvų išmokėjimų 

LIKUSI KAIP RENDĄ

WEST FRANKFORT 
BUILDING & LOAN 

ASSOCIATION 
113 East Main St. 
WEST FRANKFORT. ILL.

Citrinos padaro 
Rheumatikus 10 me

tu jaunesniais.
Nckent^kito nei vienon dienon dainriaun 

nuo rhcuniktiznio arba neuritin nkausinų arba 
raumenų Rutininio. Jus galite prašalinti skan
inu. inunittte geri aus ir būti jaunesniu | trum
pu laikų. Pamėginkite Ala gydytojaus pres- 
kripcljų. Gaukite pakeli KEV PRKSCRIP- 
TlON. Sumaišykite namie su viena kvorta 
vandeni, ir pridekite nutys nuo 4 citrinų. 
Net ir sunkiausiose kroniSkuose atsitikimuo
se. palengvinimas gaunamas i 48 valandas ir 
kartais net per vienų nakt|. Ji yra paprasta, 
smagi ir kainuoja tiktai keletas centų i die
nų. Jeigu jus nebusite labai užganėdinti re
zultatais. jūsų pinigai bus migrųžinti. Par
siduoda .rekomenduojama ir garantuojama 
visu didesnių vaistinyčių. Kiekvienas vaisti
ninkas jums juos parūpins.

ŠIĄ SAVAITĘ 
PEOPLES FURNITURE COMPANY 

Krautuvėse Eina 
18-TAS METINIS IŠPARDAVIMAS 

SIŪLYDAMI

Naujos mados Puikus ir Gražus 
Seklyčioms Setai. Verti $65.00

ČIA TIK

*28.95

bine, o kiti stotyse i^Igai Ry- kiečiai, gruzinai, tptorjai, ar
tų Kinų Gele^nMJo trijų ša- mSnąi, grąikai, lątviai, estai, 
kų. Tačiau jų ^Bęšnjiė krašto 
ukiui ir bendrai paįąngai —) 
didžiulė, čia vieta kur europie,- 
čiąi tikrai įma kO^y^6 ne We“ 
kybo: jie čia įtaise savo .kapi
talais geležinkelius, atidengė 
anglių, geležies, aukso ir kito
kias kasyklas, pastate mies
tuose trobesius, išvedė kelius,, 
upėmis paleido garlaivius, orga
nizavo didžiulę užsienio, preky
bą, ypač ąkspprtą visokeriopų 
Mandžurijos žąHavų, kaip soja, 
brangieji kailiai, kviečiai ir 
kita. Jie paėmę iš namų įdėjo 
čia didelius kapitalus, kurie 
tebesiverčia dar ir dabar, žy
miai pralobdę vietos gyvento
jus, ypač pirklius.

Nuo 1905 m. karo per šį 
kraštą tekėjo aukso upės. Di
džiojo karo įlietu Šis .krąštas 
pasiekė negirdėto istorijoj žy
dėjimo. Pinigas lengvai ėjo 
kiekvienam į kišenių, jo nepa
sidarė tuomet tik tas, kas ne
norėjo. Buvo gerai ir vėliau, 
maždaug iki 1^?5 m., kpi i 
kraštą ątsidapgijio diclžių|ninė 
sistema, elgusis, tiesa, čia iš 
pradžios gana atąargįąi; pablo
gėjo reikalai nuo 1929 metų 
kinų-sovietų susirėmimo įr, da
bar visai eina velniop, prasjdė- 
jus čia eksterminadnei euro
piečių politikai, šiuo metu , čia 
tięk blogai, kiek kadaise gerai 
buvo, ir toliau, jei pasiliks čia 
naujai kuriamoji valstybe, su 
tokia politika, kokią ji realiai 
varo, o ne skelbia, tai harbinįe- 
čius laukia tokis pat likimas, 
kaip ir daireniečius, kurių dau
guma visai išsidangino, pame
tę savo namus už mokesčius ar 
pusdykiai pardavę, arba velka 
vegetarinį gyvenimą pasiliku
sieji. įv .

Europiečiai p3 karo buvo 
pradėję atidaryti visai dykus, 
niekeno neužimtus šiaurės Man
džurijos ir Rytų Mongolijos 
plotus balto žmogaus koloniza
cijai ir prekybai.'Jš to niekam 
nebuvo žalos, b^t įtik nauda. 
Per tirštai apgyventi Europos, 
plotai galėjo truputį prasiretin- 
ti ir palengvinti gyvenimą tiek 
likusiųjų, tiek iŠvykusiųjų. 
Auto, radio skynė sau kelią į 
Vidurines Azijos stepus. Da
bar tatai žymia dalimi sustab
dyta, nes tie kraštai karo veiks
mų atskirti iš trijų pusių ir 
tėra prieinami iš Tarybų Sąr 
jungos pusės. Europos tautoms/ 
turinčioms gyventojų išteklių,, 
pasidarė nuoskauda, didėjanti 
suvaržius išeivybę beveik į vi
sas kitas pasaulid šalis.

Europięčių koloniją Darbine 
susideda iš šių tautų jų Rai
čiaus ir reikšmės tvarkoje: ru
sai (apima ne vien didžiarusius, 
bet visų Ųtų tautybjų surusė
jusius žmones ir reiškia seno
sios Rusijos piliečių sinonimą), 
ukraimeciai, moldavai, lenkai, 
žydai, austini, pranokai, yo-

lieiįjųyjai, jdąnąi, amerikonai, 
Wl»i, >«dai, įr po kele
tą asmenų kitų tautybių. Savo 
gyvęptojų ęuropięčių ątžyilgiu 
Darbinas yra tikrai tarptauti
nis mintąja Ir įkąs čia dedasi, 
turi apeiti visas Vakarų tau
tas. Kinai, gausingiausiai šia
me krašte ąpsigyvenusi tauta, 
yra. pripažinę atviras duris 
Mįąpdžurijoj viflięms europie- 
čiąips h’ Kokįa pąucja bus, įjęi 
vienos ar įr dviejų-trijų kitų 
yaistybių šios durys bus užda
rytos? Nuo to pirmiausia nu
kentės jau gyvenančių čia tau
tų nariai, o paskui ir jų val
stybės. Pagal teisybę daugiau- | 
šia interesų čia turi pirmiąu- 
sia kinai (80 vienetų prieš 2 
vienetus visų kitų), paskui ja
ponai, rusai, ukrainiečiai ir tt. 
Visokis Mandžurijos klausimo 
sprendimas, neatsižvelgiant tos 
interesų proporcijos bus nera
cionalus. Mandžurijos europie
čiai turi teisę reikalauti, kad 
jų interesai butų visai apginti 
— tuojau, kol eina karas ir va
liau. Tuomet ir taika čia butų 
geriau įvykdyta ir patikrinta. 
Deja, ne visos tautinės grupes 
vienodai dabartinį Mandžurijos 
padėjimą ir savo interesus su
pranta.

(Galas).

Atsišaukimas į Lie 
tuvos Atstatymo 
B-vės šėrinmkus

šiuomi prapešu L. A. B-vės 
šėrininkams, kad jau trys sa
vaitės kaip išsiuntinėjau Ko
misijos atsišaukimus ir įgalio
jimo blankas, šėrininkams, ku
rie ikj šiam laikui savo įgalio
jimų dar nėsatę prisiuntę, yra 
būtinai Reikalinga tuojaųs pri
siųsti įgaliojimai, taip kad iki 
1 d. birželio butų galima su
žinoti, kiek balsų susidarys, 
ar bus galima turėti legalis su
sirinkimas. Jei' riešusidarys kvo
rumo iki 1 d. birželio, tai Di- 
rektoriatas turės imtis visai 
kitų priemonių sudarymui le- 
galio seimo.

Deja, iki šiam laikui labai 
mažas skaitlius tų šėrininkų 
savo įgaliojimus prisiuntė, nors 
kai kurioms kolionįjoms ištisi 
šėrininkų surašai pasiųsti, bet 
nuo jų nieko įki šiol nesigirdi. 
Pąsitikiu, kad šis mano atsi

VISI MODELIAI
SENSACINGAI

NUPIGINTI
KAINOJE

štai yra tikra sensacija Skalbiamų Mašinų 
kainoje... Maytag ryšis su viskuo ką jis jums 
reiškia sutaupose, kuriuos padarysite ant savo 
skalbinių ... dabar gali būt atsiekta už mažiau 
negu kada nors pirmiau.
• Su augšta rusimi, kaip ši, jūsų pasirinkimui 
... su šiomis smarkiai nupigintomis kainomis 
... be abejo niekuomet ne buvo geresnės pro
gos įsigyti tą Maytag, kurį jus visuomet taip 
norėjote turėti. Pavelykite mums parodyti 
kaip lengvai jus galite įsigyti naują Maytag. 
Ateikite, jus tikrai nusistebėsite koksai mažas 
įmokėjimas įstatys jį jūsų namuose.

THE MAYTAG COMPANY
NEWTON

pražuvęs
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

. ... G t . U

TAI yra piuku jeigu gali taip 
L ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vięnpk, dainai koks mažas 

tda|ikaš gaU.^eleiąti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigti žmogaus 
^.dantis yra nešvaros, tai jus no
toms ar neporoms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui, p 
tuo tarpu gal,-būt toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 

damas dantų emalis — tas sun- 
JStas UP°

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kąiOMOja tik ?5 centai; 
gausite per ęavo ąptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Šaltytuvai

ir taip toliau. »»*>

GARSINKlTĖS “NAUJIENOSE 
' 4 ’ t ' - « • . A — 4 •

\ i' w ... į.va i-...v.-,

Norgc
po ...

bysčių 
kainas.

APEX parsiduoda 
PO

Telefonas 566-R

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

1113 Eut Main St* 
WEST FRANKFČRT, ILL.

Rcfrigeratoriai visų geriausių 
parsiduoda už sumažintas 
Verti $125.00 po

*69.50
99.00

GIBSON parsiduoda 50
‘79:00

DIDYSIS OFISAS

The Maytag Chicago Company
Chas. Kratsch, Pristatytojas.

1230 So. Western Avė. Telefonas Seeley 2366
Naujos Žemos Kainos už Maytag Įrengti su Gazolino Multi-Motoru.

VALGOMŲ KAMBARIŲ SETAI. 
Gaujos Mados tvirti ir dailiai nu
baigti verti $60.00 po

29.75

E. V. SIMPSON
PLUMB1NGO IR APŠILDYMO 

taipgi
SHEET METAL KONTRAKTORIUS 

Priešais City Hali 
WEST FRANKFORT, ILL.

Tdtfooas 346

Home Lumber Co
Medžiai. Maliava. Stiklai. Dratai 

Geležis. Viskas kas reikalinga 
namą statymai. 

101 W»st Poplar St. 
WEST FRANKFORT, ILL.

štai dar niekuomet negirdėtas bar- 
genas, pilnas lovos įrengimas graži 
lova Coil Springsai ir vatinis matra- 
sas. Verta $22.00 dabar tik

$9.95

v*ę c^®®se

Naujos Mados Geminiai Pečiai pil
nai parceliuoti. Verti $60.00, dabar

k po $29.95
Lengvus išmokėjimai pritaikomi pagal noro ir išgalės. 

Prekės palaikomos vėlesniam pristatymui, jei pageidaujama.

4tff*«3 AUCHl

4177-83 Archer Avė
Cor. RICHMOND ST.

M. KEŽAS Vedėjas.
2536-40 W. 63rd St.

Čor. MAPLEWOOD AVĖ.
J. NAKRO$IS Vedėjas

Pinigų Siuntimo Skvri.J ,.i 
duras ka3<nc 'al-

iki 8 vaj. V ryta.

. . p*



Antradienis, geg. 23, 1933

BREMENEUROPA

imam.

ĮSIGYKITE PAKOL DAR TURIME

Barbarian
PARAŠYTAS KNYGAS

DEL JAUNAVEDŽIU 50c

50c

DJF.MOS

Lova, springsai ir matracas
1933 m

2 šmotų seklyčios setas

Adresas

metų amžiaus. Aš gimiau metatsmen

AI lankiau sekančias mokyklas ARCHER AVENUE PARLOR
SvorisAkių spalva MANUFACTURING COMPANY

Parašas

SISTER*ikaU REALLY

Garsinkites “N-nose

Iš Oficialės Pas. Pa 
rodos .Tapybos Sky
riaus Art Institute

apie garsinimus 
“N.”; patenkinti.

LIETUVIU DIENOS KARALAITES” KONKURSO KUPONAS

Mano užsiėmimas yra

štai keletas

(asmens, kuris

Garsinimai atneša gerų rezul 
tatų; garsintojų nuomones

Marion Davies
Sce-

Chicagoje yra daug tautų ir 
beveik kiekviena tauta turi sa
vo laikraščius. Anglų spauda 
turi kelius didelius dienraščiirts, 
kuriuose yra daug įvairių gar
sinimų.

Kai kurie musų lietuviai per
sitikrino, kad garsinimas ang
lų laikraščiuose neatneša tokių 
gerų pasekmių, kaip garsinimas

PASAULINES PARODOS TAUTINIŲ
GRUPIŲ LIETUVIŲ SEKCIJAI^

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

shaped line and on the right, Chevrolets are being assembled 
from the bare frame to the completed car, ready to bedriven 
out of the building under their own power. Note, in the center 
of the photograph, the body being swung from the end of 
the Fisher line over to its place on a Chevrolet chassis. 
Visitors may purchase cars built here and drive them home<

l DONT CARE WHAT 
\OU HEARD!— I WAS

Tarp Ghicagos
Lietuvių

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausia kelionę i 

LIETUVĄ
Pirkite Laivakortes dabar savo giminėms Europo

je, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Parodą 
sekamą vasarą.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

ksponatai dar buvo deda- 
į vietas, lipinami prie rū- 
numeriai, bet daugumoj 
buvo sutvarkyta. Parodai 
užimtas muziejaus visas

1739 SO. HALSTED ST 
Chicago, III. .

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

Vanos, lietaus ir druskos vanos. 
swimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis moterims 
seredomis iki 7 v. v.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pustės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas 
dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė. Tel. Cravrford 5573

centų. Apie 10,000 žmonių ap
lanko jį kas savaitę.

Sekančią savaitę jame bus 
rodomas paveikslas, “Cheating 
Blondes” su Thelma Todd, Rolfe 
Harold. Scenoje Ezra Buzzing- 
ton’s Rustic Revelers, Edwin 
George, Teddy Leslie ir trys ki
ti aktai.

Millions of people will have their first opportunity to see 
an automobile being built, when thcy visit this mammoth 
room where the Chevrolet Motor Company will assemble 
“Master Six” coaches and coupes in the special General 
Motors Building at “A Century of Progress” exposition. 
On the left, Fisher bodies are being fabricated on a “J”

kurie man yra žinomi ir ku
riuos tikėjausi čia pamatyti.

Apskaičiuota, kad skolintų 
meno eksponatų vertė siekian
ti apie $7,000,000.00.

—M. J. Šileikis.

F. KLIMAS ir J. KAZIKAITIS, Sav.
4140 Archer Avė. Tel. Lafayette 3516

Gal dėl vietos stokosi ar kiti 
kliūčių, visgi nėra pačių gar 
šiaušių ar geriausių paveikslų

CHICAGO
filme “Peg O’My Heart 
noje Hali Kemp orkestras, Mit- 
chcll and Durante ir kiti. Chi- 
cagos teatro simfonijos orkest
ras, vedėjas Cherniavsky.

McVICKERS.—Vaikams tin
kantis įdomus filmas “Zoo ir. 
Budapest”.

UNITED ARTISTS—Robert 
Mbntgomery ir Schnozzle Du
rante filme “Heli Below”. Pa
tiks.

ROOSEVELT.—- James Cag- 
ney, “Picture Snatcher”. Iš 
“geltonųjų” laikraščių reporte
rio ir fotografo gyvenimo.

TIVOLI
mon Novarro. Scenoje Frankie

Masters ir jo orkestras.
SOUTHTQWN ir RIVIERA 

—Fantastinis, įdomus filmas 
“King Kong”.

MAJESTIC. — Pasisekimas, 
kurio susilaukė šis naujai atsi
daręs vodeviliais ir kino teat
ras, priklauso nuo žemų įžan
gos bilietų kainų: 10—20 ir 30

Praeitą šeštadienį, geg. 20, 
teko pamatyti tapybos ir skul
ptūros darbus Dailės Institu
te, kur publikai dar nebuvo 
leidžiama matyti. Buvo susi
rinkę daug laikraščių atstovų, 
reporterių, kritikų ir kitokių 
garsenybių.

kad atsišaukė daugelis visai 
užmirštų draugų. Pnia M. Sa
vickienė, 6234 South Western 
avenue, davusi garsinimą sako 
Senam Petrui, kad greitoje at
eityje vėl duos garsinimą, nes 
turėjo daiVg naudos.

Yra daug kitų žmonių, kurie 
įvertina garsinimus “Naujieno
se’. Tikrenybėje, “Naujienas” 
skaito didžiuma lietuvių Chi- 
cagoje ir Jungtinėse Valstijose. 
“Naujienos” yra dienraštis, ku
ris parašo daugiau įvairių ži
nių iš viso pasaulio ir nepatai
kaudamas nei Maskvos Stalinui, 
nei Romos papai, duoda kiek
vienam išreikšti savo nuomonę. 
Žmonės mėgsta “Naujienas” 
skaityti ir jose patalpinti gar
sinimai atneša geras pasekmes.

—Senas Petras.

Jau čia.pat birželio mėnesis. Mes žinome, kad šįmet 
bus daug jaunavedžių — “June Brides” — toms jaunoms 
poroms bus reikalingi rakandai.

Todėl atvažiuokite tiesiai į imisų rakandų dirbtuvę 
ir nusipirk 
BARGENŲ

mi 
mų 
jau 
yra 
antras aukštas.

Eidamas galerijomis paste
bėjau didelę permainą visam 
trobesy j. Buvusieji ten paveik-

“Naujienose”. Viena, “Naujie
nose” yra daug pigiau garsintis 
ir be to, galima greičiau garsi
namą produktą parduoti.

J. Nebras, pasigarsinęs 
“Naujienose’, tuojau pardavė tą 
ką garsino. Emma Songailie
nė, 6425 South Western ave
nue, davusi garsinimą, sako,

Paroda turtinga meno ekspo 
rialais, bet neradau to, ki 
tikėjausi.

Charles Worcestcr galerijoj 
yra privatinė kolekcija fran- 
euzų pre-inodernistų ir mo
dernistų maišytų kurinių. Vie
nas ypatingai yra geras kūri
nys, tai ‘Diana medžioklėje”— 
pieštas Auguste Renoir.

Paul Gauguin labai gera 
kūrybinė tapyba, gražių spal
vų ir sunkokos kompozicijos.

Didžiausias paveikslas yra 
italų dailininko, pavadintas 
“In Studio”.

Yra net ir verticizmo pro
duktų. (Verticizmas yra pati 
“radikališkiausi” naujosios ta
pybos rūšis, vadinama nepri
gijusia, mechaniška ir be sko
nio).

Centrinėse galerijose patal
pinta daugumoj Amerikos dai
lininkų paveikslai, už kuriuos 
yra gauti prizai metinėse pa
rodose.

NORTH GERMAN LLOYD
—'—130 W. Randolph St., Chicago. >—•*—'

Barbora Ubryka arba Klioštorius ir Jėzuitai ......
118 pusi.

Pasikalbėjimas Amerikono su Grinorium ...........
32 pusi.

Nuosavybės Išsivystymas ........................................
170 pusi.

Kas yra Taip, O Kas ne taip? (vertimas) ..r.............
264 pusi.

Moralybės Išsivystymas ...........................................
120 pusi.

Pačiavimasis pas Įvairias ^Tautas, 89 pusi...... ......
Namų Daktaras (paskutinė knyga, kurią suspėjo 

parašyti. 174 pusi, (su viršeliais) .............. $2.00
Turime ir kitokių knygų dideliame pasirinkime. Rašy
kite klausdami katalogo.

šiuomi {stoju j Chicagos Pasaulinės Parodos Tautinių Grupių Lietuvių Sekcijos “LIETUVIŲ 
KARALAITĖS“ konkursą ir pasiunčiu savo fotografiją. Aš sutinku su visomis nustatytomis H- 
syklėmis ir suteikiu teis? konkurso vedėjams talpinti mano fotografiją laikraščiuose ar kitur.se lok. • 
sutinku atvykti į Chicagą ir dalyvauti “Lietuvių Dienos“ iškilmėse Pasaulinėje Parodoje liepos 16

ha į kitas galerijas. Paveiks
lai yra gerai klasifikuoti į pe
riodus. Pav. Venecijos mokyk
los religinio pobūdžio tapyba 
sutalpinta trijose vakarų pusėj 
galerijoj*4. Prie Italijos rene
sanso yra pridėta ir vėlesnių 
laikų kuriniai.

Amerikos dainininkų kuri
nių yra daugiausia. Jie irgi 
yra suskirstyti į periodus — 
senosios mokyklos, t. y. 19-to 
amž. ir šių dienų meno. Anglų 
arba anglų kilmės tapytojų 
darbai yra gan geri. Abbott 
Thayer’o paveikslas pavadin
tas ‘An Angel” — puikus. John 
Singleton Copley ponia Sey- 
mour Fort No. 111—labai įdo
mus. Rembrandt’o didelis pa
veikslas, pavadintas “Aristot- 
le’’ No. —nėra kalbos, kad 
puikus. Raeburn—ahglų port
retisto 18-to amž. trys mote
riškės baltose sukniose—žavė
tinas.

Francuzo, Gustave Courbet 
‘La toilette de la Mariee”, di
delis ir įdomus kūrinys.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

7 DIENAS I
LIETUVĄ

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE

VVISSIG
Specialistai iš 

Rusijos12.50
39.00
18.50

Ir šimtai kitokių bargenų.
Taipgi taisome ir senus rakandus.

'i

kitur.se
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TIKIMASI DARBO KETURIEMS MILIŪNAMS

Iš Washingtono pranešama, kad pramonės vadai 
rengiasi pakelti darbininkų algas, kai tik bus priimtas 
kongrese pramonės kontrolės ir viešųjų darbų bilius. 
Spėjama, kad per ateinantį pusmetį bus pakeltos algos 
kokiems 10 milionų darbininkų. Be to, tikimasi, kad 
valdžios sumanytų viešųjų darbų programas parūpins 
uždarbį 4 milionams darbininkų.

Šitie pranašavimai yra labai optimistiški. Dalinai 
juose atsispindi biznio ir valdžios noras įkvėpti visuo
menei daugiau geros nuotaikos ir pasitikėjimo. Bet 
reikia pripažinti, kad ekonominė padėtis Amerikoje 
per paskutinius du mėnesiu, daug-maž nuo vidurio ko
vo mėnesio, yra tikrai pagerėjusi. Galimas daiktas, kad 
iš tiesų jau grįžta geresni laikai.

mas “pavergti” darbo žmones. Tiesa, šitokio noro ka
pitalistams netrūksta, bet kodėl jie sutinka, kad juos 
“pavergtų” valdžia? Prieš keletą metų tegu kas nors 
butų padavęs mintį kapitalistams, kad jie kartu su 
darbininkų atstovais turi tartis, kiek kokių prekių rei
kia gaminti, kokias kainas imti, kiek valandų dirbti ir 
kokias algas mokėti; ir kad tokios jų sutartys turi būti 
daromos po priežiūra valdžios, kuri paskui saugos, kad 
jos butų vykinamos, šitokį pasiūlymą Amerikos kapi
talistai tuomet butų pasitikę su pasipiktinimu. Jų nuo
monė buvo tokia, kad kiekvienas biznis privalo būti 
laisvas elgtis taip, kaip jam patinka, o valdžia visai 
neturi kišti savo nosį į biznio dalykus.

Šiandie jų nuomonė yra pasikeitusi. Depresija pa
rodė jiems, kad kiekvienas biznierius skyrium veikda
mas negali nieko padaryti. Biznio padėtis priklauso nuo 
prekybos su užsieniais, nuo valiutos stovio ir nuo dau
gelio kitų dalykų, kuriuos gali tvarkyti tiktai valdžia, 
ir dažnai nė valdžios jėgų nepakanka — ji turi tartis 
su kitų šalių valdžiomis.

Tuo budu Amerika psychologiškai jau padarė dide
lį žinksnį priekyn — linkui planuojamos ir kontroliuo
jamos ekonomijos. Kaip ši nauja pažiūra bus įkūnyta 
gyvenime, dar teks pamatyti. Jeigu Amerikoje šiandie 
butų gerai susiorganizavusi darbininkų klasė, tai butų 
galima numatyt, kad ši šalis žengia į socializuotą pra
monę. Bet kadangi darbo žmonės Amerikoje yra pa
krikę, tai. Roosevelto “eksperimentą” sunku iš anksto 
kvalifikuoti, kaipo aiškiai apibrėžtą ekonominę sistemą, 
Vistiek jisai, tur būt, bus labai įdomus, ir Amerikos 
žmonėms bus daug ko iš jo pasimokinti.

Vertė A. Kartūnas.

Doriano Gray’jaus Atvaizdas
Oscar Wilde

(Tęsinys)

Tas biaurumas, kas jis nebu
vęs, dar nevisai buvo sugadi
nęs tą stebuklingą grožį. Dar 
buvo likę aukso , jo retėjan
čiuose plaukuose ir kiek rau
donumo aplink jo jausmingą 
burną. Purvinos akys dar vis 
palaikė jų mėlynumuose ką 
tokio malonaus, ir nuo iškal
tos nosies bei plastiškos ger
klės garbingumo 
dar nevisai buvo
Taip, tai buvo pats Dorianas; 
Bet, kas gi buvo padirbęs tą 
atvaizdą? Atrodė, lyg jis pa
žįsta savo paties šepetuko dar
bą, o rėmai, tai buvo jo paties 

Tai buvo labai 
įsivaizdaviman, ne 
o visgi jis bijojo.

brūkšniai 
pražuvę.

KODĖL KRAŠTAS PASITIKI ĘOOSEVELTU Apžvalga
Jeigu dabar ateis geresni laikai, tai kreditas už 

tai teks Rooseveltui, —- taip, kaip pirma, už blogus lai
kus buvo pasmerktas Hooveris, nors Hooveris, žinoma, 
neatnešė depresijos. Ar Rooseveltas pataisė ekonominę 
krašto būklę?

Tie dalykai, kuriuos dabartinė Jungtinių Valstijų 
administracija yra atlikusi, vargiai galėjo žymiai pa
keisti dalykus. Stambiausi jos darbai iki šiol buvo fi
nansų srityje: bankų moratoriumas, nuėjimas nuo auk
so pagrindo ir federalinio biudžeto “subalansavimas”. 
Bankų uždarymas buvo bėdos žinksnis, o ne konstruk- 
tyvė priemonė. Atsisakymas nuo aukso valiutos turi 
tokį pat pobūdį, nors nėra abejonės, kad Amerikos biz
niui šis dalykas buvo naudingas, nes Amerikos preky
bai dabar yra lengviau išlaikyti kompeticiją tarptauti
nėse rinkose su Didžiąja Britanija, kurios pinigų ver
tė yra nupuolusi visu trečdaliu.

Kai dėl federalinio biudžeto, tai tikrumoje jisai da 
ir šiandie nėra subalansuotas. Valdžia betgi parodė, 
kad ji gali apkapoti savo išlaidas ir kad todėl ji yra 
šeimininkas savo namuose. Šituo parodymu ji sustipri
no savo kreditą, taip kad dabar ji gali planuoti įvairius 
projektus, reikalaujančius stambių piniginių sumų. Jei
gu valdžia neturėtų galios tvarkyti savo finansus, tai 
toki jos projektai butų be prasmės.

Svarbiausias dalykas, kurį pasiekė Roosevelto ad
ministracija per šiuos du su puse mėnesių, buvo iš viso 
ne įvykinimas kokių nors teigiamų reformų, bet de
monstravimas savo pasiryžimo ir pajėgimo veikti. 
Hooverio laikais valdžia vis sakydavo, kad reikia 
laukti: nieko nedarykime, saugokime “amerikoniškas 
institucijas” ir laukime, iki geri laikai patys sugrįš; 
gerovė jau čia pat, “už kertės”! Šita nieko nedarymo 
ir atsidėjimo aklam likimui politika taip žmonėms įky
rėjo, kad jie dabar džiaugiasi, matydami Washingtone 
administraciją, kuri šį-tą daro ir planuoja daugiau da
ryti.

Jeigu Hooveris butų buvęs nors per pusę tiek veik- 
kaip Rooseveltas, tai nebūtų taip žymus kontras- 

tarp to, kas yra dabar ir kas buvo iki kovo mėne-

KONTINENTALIO KONGRE
SO VALDYBA

man. Iš jų du darbininkų uni
jų atstovai, du farmerių orga
nizacijų, vienas inžinierių, vie
nas nepriklausomo politinio 
veikimo sąjungos ir vienas so
cialistų partijos.

ius, 
tas 
šio.

Neseniai įvykęs Washingto- 
ne darbininkų ir farmerių 
Kontinentalis Kongresas išrin
ko visos šalies veikimo komi
tetą, susidedantį iš 26 asmenų 
ir valdybą iš septynių narių. 
Eini! Rieve yra abiejų komi
tetų pirmininkas, o Clarence 
Senior laikinas sekretorius.

Nacionalio veikimo komiteto 
nariai yra šie:
J. Baskin, atstovas nuo Work- 

men’s Circle;
Kari Bordcrs, Chicago Work- 

ers’ Committee on Unemploy- 
ment;

Leroy Bowman, League for 
Independent Political Action;

Mary Fox, Nėw York Work- 
ers Committee on Unemploy- 
ment;

Julius Gerbei’, Socialist Tar
ty:

Powers Hapgood, Technical 
Engeneers’ Union;

Daniel W. Hoan, Socialist 
Party;

Lawrence Hogan, Progressive 
Farmers’ League;

Charles Hollopeter, Steam- 
fitters Union 322;

Darlington Hoopes, Socialist 
Party;

H. C. McCowen, Farm Holi- 
day Association;

Arthur McDowell, Young 
People’s Socialist League;

Grace B. McNaughton, 
tional Service Union;

Robert Millcr, Farmers’ 
on;

John Peters, Farmers’ 
l'ief Union;

Emil Rieve, Hosiery Work- 
ers Union;

Arnold
League;

Joseph 
amated 
America;

Louis
tional Workers’ League;

John A. Simpson, Farmers’ 
Union;

George W. Streator, Unem- 
ployed League; ,

Monroe M. Sweetland, Įnter- 
collegiate Student Council;

Norman Thomas, League for 
Jndūstrial Democracy;

Logal Tumer, Railroad 
therhoods Association;

Earl Webber, Socialist 
ty.

šis nacionalis komitetas iš* 
rinko iš savo tarpo vykdomąj 
komitetą arba valdybą, būtent: 
Rieve, Hapgood, Hoarų Miller, 
Hogan, Schlossberg ir Bow-

Na-

Uni-

Re

KONTROLIUOJAMA PRAMONĖ

Stambiausieji Roose velto administracijos darbai da 
priešakyje. Vidaus reikaluose, gal būt, didžiausiayra

reforma jo visame programe bus tas pramonės kontro
lės ir viešųjų darbų bilius, kuris neseniai tapo patiek
tas kongresui. Kaip šioje vietoje jau buvo minėta, tas 
bilius numato gamybos, darbo valandų ir algų regulia
vimą visoje pramonėje. Reguliavimą atliks organizuo
tų pramonininkų ir darbininkų atstovai, susitardami 
“savo noru” ir “kooperuojant” valdžiai.

Bet tie “laisvi” susitarimai ir valdžios “kooperavi- 
mas” visgi turės įstatymišką galią. Kas bus sutarta ir 
valdžios pritarta, tas bus privaloma visiems pramo
nės! dalyviams.

Čia matome pirmą kartą Amerikos istorijoje pla
tų sumanymą taikos metu planuoti ir reguliuoti visą 
pramonę. Yra nuostabu, kad tokiam sumanymui nesi
priešina didys biznis; ne tik nesipriešina, bet dagi jį 
remia. Kas vadovaujasi tik agitaciniais politikos ©bal
siais, gali pasakyti, kad tai esąs kapitalistų užsimoji-

CHICAGOS DARBININKŲ KO
MITETAS PASITRAUKĖ Iš 
BEDARBIŲ FEDERACIJOS

Bedarbių sąjungų federaci
jos suvažiavime, kuris neseniai 
buvo laikomas Chicagoje, dvi 
grupės — komunistai ir bolše- 
vikuojančio Mušte šalininkai 
— pravedė nutarimą neva su
daryti “bendrą frontą”, suvie
nijant visas bedarbių grupes. 
Bet kadangi tenai ėmė vado
vauti bolševikiškas elementas, 
kuris visuomet darbininkų or
ganizacijas ardo, tai Chicagos 
Workers’ Committec on Un- 
employment atsisakė tolinus 
tame “bendrame fronte” daly
vauti. Chicagos komitetas sa
vo susirinkime visais balsais 
nutarė gyvuoti toliaus, kaipo 
savarankiška grupe, nes su 
komunistais vaidytis nėra pras- 

ir toliaus

biaurus 
tikrenybe, 
Pasigavęs degančią žvakę, jis 
laikė prie 
kampe buvo jo paties raidė
mis, šviesaus vermilijaus spal
va.

Tai buvo kokia nors biauri 
parodija, kokia niekšiška, ne
garbinga satyra. Jis nebuvo 
padirbęs tą. O vis-gi, tai buvo 
jo darbo paveikslas. Jis tą ži
nojo, ir jautė, kaip jo kraujas, 
iš ugnies lyg butų pavirtęs į 
sustingusį ledą. Tai jo paties 
darbo atvaizdas! Ką tas reiš
kė? Kodėl tas taip atsimainė? 
Atsigrįžęs jis pažvelgė į Doria- 
ną Gray’jų sergančio žmogaus 
akimis. Jo burna susitraukė, 
o išdžiuvęs liežuvis atrodė ne
galintis žodžio ištarti. Ranka 
jis pabraukė savo kaktą. Tai 
buvo drėgnas šaltas prakaitas.

Jaunasis vyras rimo j o prie 
lentynos, tėmydamas Haliwar- 
dą, su ta keista jo veido išrai
ška, matoma ant veidų tų 
žmonių, kurie esti užimti lo
šimu kokio nors pagarsėjusio 
lošio. Jame nebuvo matyt nei 
tikro pasjgailėjimp, nei tikro 
džiaugsmo; Tebuvo jame tik 
tėmytojo aistra, o akyse gal ir 
buvo kiek pergalės mirksėji
mo. Jis buvo išsitraukęs gėlę 
iš savo žipono ir kvėpino, ar
ba nudavė kvėpinęs.

“Ką tas reiškia?,” šaukė 
Halhvardas, ant galo. Jo pa
ties balsas girdėjosi jo ausy
se aštrus ir keistas.

atvaizdą Kairiame

“Kiek metų atgal, kai aš bu
vau jaunuolis”, tarė Dorianas 
Gray’jus, sugniauždamas gėlę 
rankoje, “tu susitikai mane, 
išgirei, ir išmokinai mane tuš
čios garbės dėl mano gražios 
išvaizdos. Vieną dieną tu per
statė! mane savo draugui, ku
ris išaiškino man jaunystes 
nuostabumą, o tu- užbaigei ma
no atvaizdą, kuris man parodė 
grožio- nuostabumą. 'Pašėlimo 

! momentu, kurio net ir dabar, 
aš nežinau, ar aš gailiuos, ar 
ne, aš išreiškiau troškimą, gal 

!tu pavadintum malda...” į
“Aš tą atsimenu! Ak, kaip 

gerai aš tą atsimenu! Ne! tai 
negalimas daiktas, Kambarys 

i yra drėgnas. Pelėsiai įėjo į 
drobę. Dažai, kuriuos aš varto
jau, turėjo savyje kokių nors 
nelabų mineralinių nuodų. Aš 
tau sakau, tai nėra galimas 
daiktas.”

“Ak, kas negalimas?” sumur
mėjo jaunasis vyras, nueidamas 
prie lango ir palenkdamas sa
vo kaktą prie šalto, rasa ap
traukto stiklo.

' “Tu man sakei sunaikinęs 
jį”

“Tai buvo ne tiesa. Atvaiz
das sunaikino mane.”

“Aš netikiu, kad tai yra ma
no darbo atvaizdas.”

“Argi tu nematai savo idea
lo jame?” karčiai tarė Doria
nas.

“Mano 
dini...”

“Kaip
“Jame 

doraus,
man buvai toks idealas, kokio 
aš niekados nebesutiksiu. O, šis 
tai yra satyro veidas.”

“Tai yra mano sielos veidas.” 
“O, Kristau! Kokį tai daik

tą aš, tur būt, garbinau! Jis 
turi velnio akis.”

“Kiekvienas musų turi dan
gų ir peklą savyje, Baziliau”, 
šaukė Dorianas, nuožmiu des
peracijos užsimojimu.

Hallwardas vėl atsigrįžę prie 
atvaizdo ir įsmeigė akis į jį. 
“O, Dieve mano! Jeigu tas yra 
tiesa”, jis surėkė, “ir šis tai 
yra ką tu esi padaręs su savo

idealas, kaip tu pava-

tu vadinai.”
nebuvo nieko nepa- 

nieko begėdiško. Tu

gyvenimu, tai tu, tur būt, esi 
blogesnis ir už tą, ką kalban
tieji apie tave įsivaizduoja!” 
Jis laikė šviesą arti drobės ir 
nuosekliai apžiūrinėjo. Viršus 
atrodė visai nepajudintas, ir 
tebebuvo taip, kaip jis buvo 
palikęs. Atrodė, kad visas su
puvimas ir biaurumas 'atėjo iš 
vidaus. Iš kokio nors keisto 
vidujinio gyvenimo pagreitini
mo nuodėmių raupsai pamažu 
ėdė tą daiktą. Numirusio žmo
gaus kūno puvimas šlapiame 
kape nebuvo toks baisus.

Jo ranka sudrebėjo ir iš lik
toriaus žvakė iškrito ant grin
dų ir čirškianti gulėjo ten. Jis, 
koja užminęs, užgesino ją. Ta
da jis pakrito į svyruojančią 
kėdę, stovėjusią prie stalo, ir 
rankomis paslėpė savo veidą.

“Dėl Dievo malones, Doria- 
nai, kokia tai pamoka! Kokia 
tai baisi pamoka!" Atsako ne
buvo, bet jis galėjo girdėti jau
nąjį vyrą verkiantį prie lango. 
“Melskis, Dorianai, melskis”, 
jis murmėjo. “Ką gi tokio mus 
mokino sakyti, kai mes buvo
me vaikai? Nevesk mus į pa
gundą. Atleisk musų nuodėmes. 
Nuplauk musų nedorybes. Su
kalbėkime tą sykiu. Tavo pui
kybės malda buvo išklausyta. 
Tavo atgailos malda taip gi 
bus išklausyta. Aš jus perdaug 
garbinau. Už tą aš esu nu
baustas. Jus pats save perdaug 
garbinote. Mes abu esame nu
bausti.”

Dorianas Gray’jus pamažu 
atsigrįžė ir ašarotomis neaiš
kiomis akimis žiurėjo į jį. “Da
bar jau per vėlu, Baziliau”, jis 
trukčiojo.

“Tas niekados nėra pervėlu, 
Dorianai. Atsiklaupkime ir ban
dykime, ar neatsiminsime mal
dą. Ar nėra kur nors tokių 
eilučių’ ‘Nors tavo nuodėmės 
butų net raudonos, aš padary
siu jas baltomis, kaip snie
gas?"

“Man tie žodžiai nieko dabar 
nereiškia.”

“Nutilk! Taip nesakyk. Tu 
jau gana pridarei blogo savo, 
gyvenime. Dieve mano! Ar tu 
nematai to užkeikto daikto 
žvairomis žiūrinčio į mus?”

(Bus daugiau)

mes. Kari Borders 
pasilieka Chicagos komiteto 
pirmininkas. Nėra abejones, 
tad prie to komiteto pasiliks 
ir lietuvių bedarbių skyrius.

KULTŪRA No. 3 tik ką 
gavome iš Lietuvos. Tai ge
riausias ir įdomiausias žur
nalas. Kaina tik 45 c. Gali
ma gauti Naujienose.

“DARBO ARMIJOS” NAUJOKAS

MARGUMYNAI

J. Ronn, Cooperative

Schlossberg, Amalg- 
Clothing Workers of

Segal, Jevvish Na-

Bro-

Par-

vienodos spal- 
pienas yra vi- 
tokio pieno, ži- 
ir baltas švies

Arčiau prie žemes centro. — 
Žemė yra rutulys, kuris trupu
tį suplotas prie ašigalių. Sto
vėdamas šiaurių ar pietų aši
galiuose, žmogus randasi 13 
mylių arčiau žemės centro, ne
gu stovėdamas pusiaujo (ekva
toriaus) juostoje.

z' » « 8
Sviesto ir pieno geltona spal- 

iva. — Visi žino, kad sviestas 
ir pienas nėra 
vos. Kai kuris 
siškai baltas. Iš 
noma, gaunama
tas. Kitas pienas yra mažiau 
ar daugiau gelsvas. Iš tOx pieno 
gaunama geltonas sviestas.

Pieno geltonumas pareina 
nuo pašaro. Mat, tam tikrose 
vietose žolė turi karotino (che
miškas junginys, kuris nudažo 
pieną geltonai).

Pravartu čia bus pastebėti, 
jog natūraliai geltonas svies
tas yra labiau vertinamas, ka
dangi jis yra turtingesnis vi
taminais, negu baltos spalvos 
sviestas.

Vidutiniš- 
žmogaus galvoje 

keturis ar

Plauko amžius 
kai imant, 
plaukas pasilieka 
penkis metus. Po to jis iškrin
ta, d jo vietoje išauga naujas ų-n f - - - • —C' N)). Kini Ffftryrej 'Syndic.te. Ine ure.it Hrimn rigbu nmJ

■ - .... n.^įĮĮį, -,- T
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CHICAGOS 
ŽINIOS

pasauline paroda. Iš visur pra
dės atvykti žmonės. Prasidės 
didelis judėjimas. Atvykstantie
ji žmonės atsiveš nemažai pi
nigų, kuriuos jie paliks Chi
cagoje. O lai reiškia, kad čia 
biznis turės žymiai pagerėti.

Artisto J. Babravi t
čiaus koncertas ne 

įvyks.

which h e can mokė thosc 
in Vatcrland all wear 
shirts with a erazy in- 
At lašt he has succced-

a number of girls opelis. Everyone is on their

Suvažiuos 12,000 mo 
kslininkų

Birželio 19 d. Chicagoje pra
sidės mokslininkų konvencija

Tarp Chicago* 
Lietuvių

|Prof. Philip Fox, Adler pla
netariumo direktorius, užvakar 
paskelbė, jog laike pasaulinės 
parodos, būtent, birželio 19 d. 
Chicagoje prasidės mokslininkų 
konvencija. Dalyvaus 37 orga
nizacijos, kurios yra vienokiu 
ar kitokiu budu susirišusios su 
Amerikos Asociacija Mokslui 
Tobulinti. Visos tos orianizaci- 
jos laikys savo posėdžius, kur 
bus skaitoma pranešimai apie 
vėliausius mokslo išradimus bei 
teorijas.

Į konvencijų suvažiuos ne 
vien tik žymiausi Amerikos 
mokslininkai, bet taip pat at
vyks nemažas skaičius jų iš 
Europos, — iš Anglijos, Fran- 
cijos, Vokietijos, Italijos, Suo
mijos, Švedijos, Ispanijos ir 
kitur.

Birželio 28 d. bus, taip sa
kant, inžinierių diena. Bus įvai

riausi pranešimai apie tai, kas 
tapo inžinierių padaryta ir iš
rasta. Soldiers’ tieki Juan de 
la Cierva demonstruos savo 
autogyro lėktuvų, kuriuo gali
ma tiesiai aukštyn pasikelti. 
Prie tos progos jam bus įteik
tas Guggenheimo medalis už 
išradimų to lėktuvo.

Fizikai, chemikai, fiziologai 
ir kitos rųšies mokslininkai 
taip pat turės savo susirinki
mus, kur jie įvairiomis temo
mis duos pranešimus. Apskai
čiuojama, kad konvencijoje da
lyvaus apie 12,000 mokslinin
kų.

Šiandie atsidaro Art 
Institute of Chicago

“Naujienose” buvo minėta, 
kad gegužės 24 d. Ciceroje j- 
vyks artisto J. Babravičiaus 
koncertas. Bet kadangi p. Ba
bravičius nelabai gerai jaukiasi 
(nesveikauja), tai minėtų die
nų koncerto neįvyks. Tuo bildu 
(koncertas tampa atidėtas neri
botam laikui.

P-as Babravičius išvyksta į 
Michigan valstijų, kur jis žada 
praleisti kelias savaites,

Žymus lakūnas aeropla
nų lenktynių direk

torium
Laike Pasaulinės Parodos 

Chicagos Municipialiame lauke 
įvyks aeroplanų lenktynės, 
“American Air Races”. Jų di
rektorium yra garsus lakūnas 
majoras R. W. Schroeder, ku
ris pradėjo savo karjera, kai
po lakūnas, 1909 metais sena
me Cicero aerodrome. Nuo to 
laiko jis laimėjo eilę rekordų, 
kurių žymiausias buyo iškili
mas iki 38,180 pėdų į orų 1920 
metais.

Jis buvo keleivinių ir pašto 
aeroplanų lakūnu ir daugeliu 
prisidėjo prie aeroplanų page
rinimo, greitumo, tonui limo ir 
kitais atžvilgiais.

Institute įrengta specialė dailės 
paroda Pas. Parodos lanky
tojams; sutraukti žymiausių 
dailininkų kuriniai

Greco, Vau

Šiandie 9 valandų ryto atsi
darys Art Institide in Chicago, 
kuriame per kelius paskutinius 
mėnesius buvo ruošiama specia
lė meno paroda Chicagos Pasau
linės Parodos lankytojams. Nuo 
šiandien paroda bus atidaryta 
iki Pasaulines Parodos užsida
rymo, lapkričio mėnesį.

Paveikslus, skulptorių kuri
nius, etc. suskolino apie 200 
dailininkų, kolektorių ir muzie
jų. Į šių parodų yra sutraukti 
garsiausių pasaulinių dailinin
kų, kaip Titiano,
Dyck’o, Ru’bens’o, Halso, Rem- 
brandt’to ir kitų 
kuriniai. Įžanga nebus ima 
ma, išskyrus 25 mokestis nuo 
tų asmenų, kurie norės pama
tyti dalį parodos, kuri yra j- 
rengta antrame rūmų aukšte. 
Parodos rengėjai buvo privers
ti mokestį imti, nes^urinių su
rinkimas, pargabenimas^ iš į 

 

vairių Pasaidio dalių į pšroda 
ir apdrauda labai daug kai
navo. Paroda bus atidaryta 
septynias dienas j savaitę. -

šiandien 3 vai. po pietų Ru- 
fus Dawes, Pasaulines Parodos 
prezidentas ir Edward J. Kelly, 
Chicagos majoras, formaliai 
atidarys dailės Parodų institu
te.

originialiai

Lietuvių Klubų Fe 
deracija rengia pik 

nikų liep. 16.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

_______________ j__________

DUMBLE pome
She sat on the steps at 

evenlide,
Enjoying the bųhny air;
|Ie came and asked, “May 

ęit by your side?”
And she gavę him a vacant 

stair. —Dah.

g WHAT’S THE ŪSE!
In Germany, wc liaye a man 

who is the invenlor of a brown 
shirt \vith erazy insignia on 
it. This šame man has a habit 
of raising his right hand every

Yes, Hcrr Ilitler. For the pust 
Severai nionths, Adolph has 
been burning the midnight oil 
to discover new vvays by

Buy gloves with what 
it suves 

reikalo moaMi ftOę *r 
ate?“*®? ss?

dideli a tūbai paralduod* ui 
25o Ji valo Ir tpaanro daa- 
tla Be to falite sutaupiau 
S«. oi kurtuos, sraute ausiplrtr- 
u plrlUnaitea ar k® kita, 
tjambert Pharaaacai Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

brown 
signia. 
ed.

Durįng thosc trying months 
it gavę Hcrr Adolph a big 
kiek to sec- his name and his 
pieture in the paper everyday. 
And vvhttt swell things they 
said about him. Soon there 
wasi a, book on the market tel- 
ling the world about his lean 
year when he was būt seven. 
Ągain we see artiele after 
artiele in all magazįnes. “Boy, 
this sure is swell”, cried the 
priginator of the brown 
shirts, “boy, am I popular or 
am I popular! I ėsk youP 
And then bis name appears 
among the H’s in Who’s Who. 
Well now Adolph is fceling 
ha d becauac Ihcrc are no new 
places whcrc his name could 
be placed exccpt on a tomb- 
stonc. Maybe he shoot trite it. 
Eh! Jaa, mein hcrr.

—o—
A LETER.

ced that 
from the chorus have been |toes. Everyone is calling “Let’s 
showing
Among įhem are Cleo S. and | Pirmyn is sėt to do their duty 
Estelle 
sang a
Estelle played a few classicall their tickets from Lithuanian 
pieces on the piano for the merchants to help put over 
Nursės Auxiliary at the Audi- Lithuanian Day...See you at 
torium Hotel. |rehearsal Friday and then

again at the Fair Grounds 
.Saturday. Till we meet once 

t° play luore __THE siNGING FOOL. 
cha! So __________________________

Sno°Per- Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

niusical t a 1 e n t. go, Chicago.” Everybody in

R. I heard that Cleo and attend the World’s Fair. 
number of solos and And they are all going to buy

And sh! Sh! Estelle R. is 
making an attempt 
the saxaphonc.
Short,

Mot 
Mr.TIDBITS.

Fun' is likę Insurance — the 
older you get the 
costs... Būt it štili 
cheap to have oodles 
les of fun with the 
chorus ... Take for 
all of the fun wc had in Ke-! 
noslia lašt year. This year ma
ny of the chorists are going 
avisiting agaln. More fun this 
year with the return of three 
point two... \Ve are štili wait- 
ing to hear from the Singing 
Fool II. Don’t disappoint us 
now ,.. We are glad to see 

friend and I have noti-|that Bernice Jeson after a long 
illness has returned to our 
midst... May 27th. The Cen- 
tury of Progress Exposition

pear $įnging Fool,
My 1____ __  _

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins a^iq įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, nuima kataraktą,, atsitaiso] 
trumparegystę ir toliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, pato-' 
dančią mažiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valan
dos nuo 10 iki 8 v. Nedėlįomis pagal 
sutartį. Akinių kainos per pusę pigiaus, 

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

giau kaip pirmiau. 
4712 South Ashland Avė. 

Phone Boulevard 7589

Graboriai

Lietuviai Daktarai

. DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėliau | erdvesnę ir patogesnę vietą 

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

ir nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEIJS
756 W. 35th St.

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

Nedėldieniais pagal sutartį.

r? “ DR. C. K. KLIAUGA
i 7 Dentistas

and ood- Valandoj nuo 9 — 9

,,= 2420 W. Marųuette Rd.imitance Wemm Avenne
Phone HEMLOCK 7828

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

Trečiadieny j ir Nedėlioj sulig susitarimo

Dr. J. W. Kadzewick
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Virš Gregg Vaistinyčios

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 Iventadienio it ketvirtadienio

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH
756 W. 35th St

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

Nedėldieniais pagal sutartj.

Tel. Victory 4088 
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 

Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žemai 
kaip $75.00 -

Pavlavicia Undertaking
Coinpany , 

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

( Baisa niuo to jas su Laisniu) 
3238 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 
Seredoj pagal sutartį.

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milufaukee Avenae

Valandos* 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenae 
Telefonas Virginia 0036

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzainuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

DR. A. L. YUSKA 
2422 W. Marųuette Rd. 

kampai 67tb ir Artėliau Avi. 
Telefonai Grovehill 1595 

Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nuo 2-4 
ir 7-9 po pietų, įeredorai po pietų |r 

nedėliotai pagal iniitarima.

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 35 me
tus kaipo patyųs 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. I3th St., 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 7464Re*. 6600 South Artesian Avenae 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

DR. CHARLES SEGAE
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Athland Avė., 2 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
! r > OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro .Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dieną. 

Phone Midway 2880

Tol. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKiy SPECIALISTAS 

Patyrimas
* Komplikuotuose 

Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Ijalsted St.
Valandos nuo 16—4, nuo 6 iki 8

Nedžli°mi».r10 ,‘L1.2—. ISIMON M. SKUDAS 
GRABORIUS IR BALjsAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus 

718 W. 18 St.
Tel. Roosevelt 7532

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 18th St. Tel. Canal 6174

Chicago, III.

Daktaras V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo tavo ofiie patinusiai, išputusia* 
• blauzdų gyslai.

Valandoi nuo 1 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Nedčliomii nuo 10 iki 12. 
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

EUDEIKIS IR SŪNŪS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI 
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

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

5340 South Kedzie Avenue

G ar sinki tęs Naujienose Advokatai

Lietuviai Daktarai
26

Gerbūvio savaitė

paskel- 
12 vai. 
dirbtu- 
savaitę

daugiausiai 
T. M.

Pasaulinėje

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktvell St. 
Tel. Republic 9723

A. A. SLAKIS 
Advokatas

Miesto ofisas 77 • W. Washington St.
Room 905 Tel. Deatborn 7966 

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

Dr. Suzana A. Slakis
Moterų ir Vaikų ligų Specialistė 

4145 Archer Avė,
Ofiso Tel. LAFAYETTB 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9

Lafayette 4146

9 iki 11 valandai ryto 
valandai vakaro

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

105 W. Monroe St„ pri® Clark 
Telefonas Stato 7660: Valandos O—5

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd)
PanodClio, Seredos tr Pėtnyčioo vak. 6 iki 0 

Telefonas Canal 6122
Namai t 6459 S. Rockwell Street

Utarntnko, Ketverro ir Subatos vak. 7 iki 0 
Telefonas Republic 0600

Ofiso tel. Lafayette 7031

Dr. V: E. Siedlinskis
DENTISTAS

4143 Archer Avenue

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURO KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

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

Tel. Calumet 1656

W. E. HERR
ADVOKATAS

3241 So. Halsted St
Virš Juciaus Restauranto 

Priima kasdien nuo 9 ryto iki 9 y. rak.

‘ "' * , " . 1 iw
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare. Utarninkais ii 
Ketvertais.

Rez. Tel. HYDE PARK 3395

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D, 

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

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

2400 W. Maditon St.
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brumwick 0597

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS:

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

Tel. Lafayette 3572 
J. Liplevičius 

GRABORIUS ir 
BALSAMUpTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkeje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

Lietuvės Akušerės
Mrs. ANELIA K. JARUSH

Physical Therapy 
& Midwife

6109 South Albany 
Avenue 
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li
goninėse, duodu ma- 
sšage, eleetrie treat- 
ment ir magnetic 
blankets ir t. t. 
Moterims ir mergi
nom patarimai do
vanai.

Lietuvių Klubų Federacija 
nutarė rengti draugiškų išva
žiavimų liepos 16 d. S. Svila- 
nio parke, prie Tautiškų kapi
nių. Klubas ir visi nariai ragi
nami dirbti iš vieno ir atgai
vinti dvasių, kuri buvo tarp 
klubo narių pirmiau, sutraukti 
į išvažiavimų kuo 
publikos.

(Liepos 16 d.
Parodoje įvyksta
Diena”. Išeina konfliktas. Klu
bui patartina diena permainy
ti, jeigu norima sutraukti 
daug publikos).Pasižymėję arkliai Ar- 

lington Parko lenk
tynėse

Pirmu kartu Arlington Par
ko arklių lenktynių lauko is
torijoje geriausi arklių savi
ninkės Payne Whitney Green- 
tree Stable arkliai dalyvaus 
lenktynėse per visą sezonų. 
Lenktynės prasidės birželio 
dienų.

“Let’s go, Chicago!”
Nuo vakar dienos prasidėjo 

gerbūvio savaitė, kurių 
be meras Kelly. Lygiai 
dienos pradėjo švilpti 
vių švilpukai. Per visų
bus rengiama visokie paradai, 
kad grąžinti Chicagai ”pros- 
perity”.

JJėro proklamacijoje “Let’s 
go, Chicago!” minima trys da
lykai: 1. pirk dabar, kol kai
nos yra žemos; 2. atlik reika
lingiausius darbus ir tuo budu 
prisidėk prie nedarbo sumaži
nimo, ir 3. išvalyk ir papuošk 
miestą.

Esą, už kelių dienų prasidės

JUOZAPAS KUKNAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu ge

gužės 20 dieną. 9:40 valandą va
kare 1933 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Raseinių 
apskr., Kvėdarnos parap., Lembas 
kaime.

Priklausė prie Saldžiausios šir
dies V. J. Draugijos.

Paliko dideliame nuliudime sū
nų Juozapą, anūkę Viktoriją Pet
rošius, švokerką Marijoną Zarom- 
bienę ir dukteris Uršulę, Zofiją, Ju
zefą ir Bronislavą ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, ge
gužės 24 dieną, 8 vai. iš ryto iš 
koplyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Juozapo Kuknauskio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Svogerka, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo- m 
rius A. Masalskis, Tel. Boulevard B 
4139. ■

PATARNAVIMAS DIENĄ IR N AKT}
J. F. EUDEIKIS

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, p 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 
būdų sutaupymas pirkėjams yra kuodi- 
džiausias.

t Niekur kitur negausite tokios geros gra- 
’ bų vertės už tiek pat pinigų.

Ši įstaiga randasi toj pačioj vįetoj jąų 25 
metai.
Puikiausios, piodė^piškai įrengtos 3 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų. 
Nuliudimp valandoje, pašaukite šiąi 
tąigžįi

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

DIDYSIS OFISAS

4605-07 SO. HERMITAGE AVĖ.
Vui TMonal YARDS 1741—1742 CHICAGO. ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 West 22nd Street
Valandoj! 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonu Republic 7061

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

3102 So/ Halsted St 
, kampas 31st Street

Vai.: 10—IT v. ryto. 2—4, 7—9 v.y. 
Ncdėlioipis ir šventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Ruzic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

I. J. ZOLP 
GRABORIUS 

164(S West 46 St. 
Tel. Boulevard 5203 ir 8413 

13?7 So. 49 Ct.
Td. Cicero 3724. Koplyčia dykai

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

Grifo U Paropos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

3335 So. Halsted St 
Tel. BOULEVARD 9199

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

Tel. “ ‘ “
VALANDOS:

nuo 
!»W
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Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos . 

reikalai

Praeitą penktadieni draugi
jų atstovų susirinkime iš Pas. 
Par. lietuvių skyriaus valdybos 
pranešimų paaiškėjo, kad lie
tuvių dienos rengimas eina ne 
taip kaip buvo manyta ir pir
miau nutarta.

Kovo mėn. susirinkime pir
mininkas p. Mastauskas tikri
no, kad padengimui lėšų lie
tuvių dienos surengimui valdy
ba ir komitetai uždirbs apie 
penkius tūkstančius dolerių 
pardavinėdami tikietus, nuo 
kurių už kiekvieno tikieto pa
darys pelno dešimtį centų. Bet 
šiame susirinkime pranešė, kad 
valdyba tikietų neturinti par
davinėjimui, nes ant kredito 
negauna, o užmokėti neturi 
pinigų. Tad šis pirmiau numa
tytas pelnas jau dingo.

Taipgi paaiškėjo, kad bažny
tinių draugijų atstovų turėta 
kokusiniai susirinkimai, į ku
riuos laisvų draugijų atstovai 
nebuvo kviesti. Na, ir turėdami 
savo žmogų Pas. Parodos lie
tuvių sekcijos pirmininku bile 
klausimu nubalsuoja kaip tin
kami.

Maršavimas lietuvių dienoje
Kovo mėnesį buvo nutarta 

maršuoti. šiame susirinkime 
tas tarimas panaikintas. Kas 
keisčiausia, kad šis susirinki
mas taip nemandagiai ir be 
jokio pamato atmetė ukrainie
čių siūlomų lietuviams vietą jų 
pavilione. Pasiūlymas buvo vi
sai veltui lietuviams. Ir šitame 
klausime pirmininkas p. Mas
tauskas tiksliai varėsi, kad bu
tų ukrainiečių pasiūlymas at
mestas.

Lietuvių dienos programas
Buvo patiektas per rengimo 

komisiją liepos 16 d. bus lie
tuvių diena ir bus du progra
mai, vienas nuo dviejų p. P. 
koncertas, o kitas vakare — 
kumštynės ir ristynės. Tai tur 
būt didesnės nesąmonės nerei
kia lietuvių dienoje jankiškas 
sportas — ristynės ir kumš
tynės. Kiek gi yra lietuvišku
mo? Antra, ką gi lietuviai no- 

-ri parodyti su gremėzdiško
mis ristynėmis ar kumštynė
mis? Tur būt tą, kad lietuviai 
iš amerikonų išmoko pusnuo
giai raitytis ant matraso ir be
protiškai glamžytis.

Kodėl komisija ir valdyba 
nemato reikalo turėti du kon
certu, po pietų ir vakare? Kon
certams spėkų iki valiai, mes 
turime iki valiai dainininkų-kių, 
muzikų, tad juos ir parodykim.

Atstovas.
c

Teisėjų rink, kampa
nija pasižymi smar
kia kova tarp kand.
Trečia partija stalo savo kan

didatų tikietą.

Pirmadienį, birželio 5 d.. 
Chicagoje ir kitose Cook ap
skričio dalyse įvyks Circuit,

KOKYBE pirmoje vietoj—
— KAINA ANTROJE

Absorene gamintojai savo 
garsinimuose pabrėžia, kad jie 
stato kokybę pirmoje vietoje, 
o kainą—antroje. Pereitais me
tais vartotojus užklupo tikra 
epidemija pigių sieninio popie- 
rio valytojų, bet šiais metais 
jie nebenori rizikuoti.

H. R. Henderson, Absorene 
Company prezidentas pareiškė, 
kad nežiūrint į tai, produktų 
kiekiu nesumažėjo ir kad lai
kui bėgant pardavėjų skaičius 
kiek padidėjo.

Absorene visuomet jus pa
siekia šviežias ir geriausiai su
balansuotas. Jis nelimpa irne- 
sitepa. (Apg.)

Superior ir Probate teismų 
teisėjų rinkimai.

Dabartiniu laiku tarp įvai
rių kandidatų į teisėjus ir tei
sėjų, kurie ieško perrinkimo, 
eina smarki kova. Vieni ki
tus dergia, primeta įvairius 
kaltinimus, ypatingai ryšy su 
receiveriu skyrimais. Labiau
siai atakuojami yra teisėjai 
Klarkowski ir Feinberg.

Rinkimuose, be reguliarių 
demokratų ir republikonų par
tijų dalyvauja ir “People’s Ju- 
diciary Party”, į kurios tikie
tą įeina šie kandidatai: į Cir
cuit teismą: B. C. Smitli, W.
F. Propper, A. F. W. Siebel,
G. R. Collins, H. R. Porter, W. 
C. Scherwat, T. Lindskog, F. 
Greskovviak, L. E. Pcifer, D. G. 
Gerst, W. A. Peterson, C. A. 
Wagner, P. A. Bronson, W. E. 
Rodriguez, J. E. Van Na t ta, D. 
Snow, E. Kasischke, F. E. Din- 
gle, S. A. Aronficld, W. S. 
Stald. į Superior teismą: T. 
J. Jordan, J. E. Saff. Į Probate 
teismą, G. II. Meyer.

Chicako Real Estate Board 
indorsuoja sekančius kandida
tus.

Į Circuit Court — Philip L. 
Sullivan, John Prystalski, Ki- 
ckliam Scanlan, Francis C. 
Wilson, David F. Matchett, 
Thomas L. Lyncr, Joseph Bur- 
ke, liūgo M. Friend, William 
V. Brothers, Daniel Trude, 
John J. Lupę, Edgar A. Jonas, 
Freeman Le Roy Fairbank, 
Craig Hood, Thcodorc Ehler, 
Harry S. Ditchburne, Samuel 
Ileller, G u v Guernsey.

Į Superior Court — Grover 
C. Niemeyer — Donald S. Mc- 
Kinlay.

į Supreme Court — Frcderic 
R. De Young.

Republikonų biliete yra vie
nas kandidatas į Circuit teismą 
Guy Guernsey, kuris vadina
mas “Pasaulinės Parodos Tė
vas.”, nes jis pirmas pradėjo 
tuo rūpintis ir pravarė nutari
mą miesto taryboje, 1921 me
tais paskirti komisiją parodai 
rengti.

Gražuolės ir rinki
mas sveikiausių 

jaunuolių
Daktilių Draugija ieško svei

kiausių Chicagos jaunuolių

Chicagos padangė nušvis, kai 
įvairių tautų gražuolės, viso 51, 
sužibės Pasaulinės Parodos ati
darymo dienoje. Jose atspindės 
Francija, Vokietija, Britanija ir 
kitos šalys. Lietuva gražuolės 
nesiunčia, užtai Amerikos lietu
viai ją suras savųjų tarpe. Ji 
buls Lietuvos karalaitė, o gal

Didžiausia pasaulyje 
skalbiamų masių iš- 
dirbystė daro paste

bėtinų pasiūlymų
Nėra jokio reikalo dabar moterims 

vargti kas savaitę su skalbiniais; kenkti 
savo sveikatai ir paskui išleisti bereika
lingai pinigus užmokėjimui daktarų są
skaitos Jos lengvai gali atlikti tą dar
bą be jokio nuovargio su pagarsėjusią 
Maytag skalbimui mašina, kupos kaina 
tik trumpam laikui tapo nupiginta iki 
$69.50.

Ši skalbimui mašina skalbia daug ge
riau negu geriausia landrė, ir padaro 
savo darbą j pastebėtinai trumpą laiką.

Niekuomet pirmiau tokia gera skalbi
mui mašina nebuvo siūloma už tokią 
žemą kainą. Moteris turėtų pasinau
doti šia proga ir tuojaus atsilankyti j 
artimiausį Maytag dylerj. Dylerių adre
sus rasite Maytag skelbime, kuris telpa 
šios dienos laikraščio laidoje. Pamaty
kite savo akimis, kaip lengvai ir be jo
kio vargo jus galite atlikti tą darbą, ku
ris iki šiol jums buvo tiesiog nepake
liamas. Neatideliokite, nes sutaupysite 
ne tik savo laiką, bet ir savo sveikatą.

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
ginamą plaukų — Mokestis žentas.

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

Neparduodame jokių - gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3334 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

gražioji Birutė? O, yra gra
žių lietuvaičių. Svetimtaučiai 
jas maudo vyne ir buk tą vy 
ną geria. Kiti tas gražuoles 
gaudo sau už žmonas. Ir mu- 
vėse buk jų esama. Amerikos 
lietuviai jaunuoliai turėtų taip 
nusistatyt, kad nei vienos lie
tuvaitės gražuolės svetimiems 
vyrams nepaleist. Kaip ginta 
ras, jos yra musų žaliųjų miš
kų liūliuotos, tyros saulutės 
spindulių šukuotos, kristaliniu 
ežerų ir upių vandeniu maudy 
tos, graudžioms motulės daino
mis jų širdys įtikrintos. Jos 
yra lietuvių turtas!

Chicagos lietuviai žengia vie
ną žingsnį pirmyn kitų tautų. 
Jie nori svečiams ir saviškiams 
parodyti sveikiausią jaunuolių 
porą. Sakoma, kad jokio tau
tinė grupė Chicagoje tiek svei
kata nesirūpina, kiek lietuviai. 
Užtai ir čia pirmutiniai.

Sveikiausių jaunuolių Chica
goje ieško ir jifos egzaminuoja 
Daktarų Draugija* Gage Park 
salėj, kas antradienis, ketvirta
dieni ir šeštadienis, tarp 4—6 
vai. po piet. Bernaičiai ir mer
gaitės tarpe 12 iki 16 metų am
žiaus šios progos nepraleiskite. 
Jus laukia didelė laime.

Teko sužinoti, kad paskuti
nėmis dienomis egzaminavimą 
darė daktarai: Nares, Bložis, 
Poška, Strikolis, Paukštys ir 
dvi slauges,—Ruzgytė ir Juš
kaitė. Linkiu geriausių pasek
mių ir gražių sveikiausių jau
nuolių. Trokštu juos pamatyti.

—Daug girdėjęs.

RADI O
RADIO PROGRAMAS

šiandie nuo 7 iki 8 vai. vaka
re iš stoties W. G. E. S. 1360 
kilocycles, Peoples Furniture

Co. Krautuvių pastangomis į- 
vyks įdomus ir gražus radio 
programas.

Patirta, kad dainuos ponia H. 
Bartu sh, O. Skeveriutė, C. čia- 
pas, garsusis Peoples Radio 
kvartetas ir k. Kalbės Dr. Bložis, 
B. Vaitekūnas, prie to bus rink
tina ir graži muzika, taipgi įdo
mus ir naudingi • pranešimai 
kiekvienam pasiklausyti. Todėl 
malonėkite nepamiršti.—XX.

Mr. A. Zymont:
Mes kas rytas visados klau

somės jūsų radio programo. 
Tikrai yra malonu pasiklausy
ti lietuvių kalbon per radio iš 
ryto. Po to mums esti visą die
ną malonu dirbti.

Jūsų klausytojai,
R. 2ekas,

Chicago.

nos 16 liepos, etc. Taipgi te- 
mykite jog šis susirinkimas yra 
sušauktas vieną savaitę ankš
čiau, iš priežasties šventės Vai
nikavimo kapų.

Tarnas Janulis pre., 
Mart. Kadziauskas sekr.

.......................... . ......................................................................    i.............. ........................
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Atsiliepimai apie Radio Kliu- 
bo rytinius prayramus iš sto
ties WGES.

Gerbiamas Antanas žymontas.
Ačiū jums už jūsų progra

mas kuriuos leidžiate kiekvie
ną rytą septintą valandą. Aš 
dar nei vieno tamstos progra
mo nepraleidau ir nemanau 
praleisti. Tamstos programai 
yra gražiausi iš visų kitų lie
tuviškų programų. Aš labai 
myliu tamstos programus, už
tai, kad galimą .supranti kiek
vieną žodį. Tiktai mano mo
teris nėra geros širdies ant 
tamstos, kad liepi kas rytą 
prikelti iš lovos pasiklausyti 
programo.

Dabar, mano duktė mėlyna
kė, prašo tamstos, kad pagro
tume! polką “Pamylėjau va
kar”.

Su pagarba,
Pranas Mickevičius,

Chicago.
——...u . ■

Antanas Žymontas:
Aš, Domicėlė Marozienė ir 

visa mano šeimyna, klauso
mės kiekvieną rytą tamstos 
programo. Mes mylim tams
tos polkas ir žinias. Jūsų pro
gramai yra už vis gražiausi.

Su pagarba,
Domicėlė Marozienė,

Chicago. 
f J ------- ----------- ,---------- ------- — 

Garsinkitės Naujienose

Gerbiamas A. Žymontas:
Širdingai ačiū jums už jūsų 

gražius programas kas rytą. 
Mes jų klausomės kas dieną ir 
labai juos myliipe. Taipgi 
ačiū už jūsų geras žinias. Lai 
“Dievas’’ jums padeda ir kad 
ateinančiuose metuose galėtu
mėt taipgi tą gražų programą 
lietuviams duoti.

Sopinę ir Sieliu Lamanauskas 
West Side — Chicago.

TREČIADIENY, GEGUŽĖS 24 
—Lietuvių Moterų Piliečių Ly
ga (Lithuanian Women—Civic 
>aguc) susirinkimas įvyks 

v. Fellowship House, 
33rd Place. Kviečiame 
iš viaų kolonijų atsi- 

ir susipažinti su šios 
Čio-

7:30 V.
831 \y.
ietuves
ankyti
Lygos tikslais ir siekiais.
naį nėra partijų nei pažiūrų 
skirtumo, mokestis yra 10c. 
mėnesiui.
mokos dėl gavimo pilietiškų 
popierių narėms. Taipgi bus 
talbėtojas. Valdyba,

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už casb 

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

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

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

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Bus duodamos pa-

MADOS MADOS MADOS

/.•••.•••.•A •M*!*!*!*!*!

2859 3253

2622
2622 — Išėjimui suknelė, trumpom rankovėlėm, iš lengvo batisto arba 

lengvos šilkinės materijos. Sukirptos micros 8, 10, 12 ir 14 metų panelėm,
2859 — Augesnei moterei suknelė. Joje išrūdysite ploniute ir graži. Su

kirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę.
3253 — Paryžiaus modelis. Galima pasiūdinti, iš vienos spalvos materijoj 

ir papuošti pritaikinus kitos spalvos kaspinais. Sukirptos mieros 16, 18, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę,

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kūtę 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 pinirus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos, Pattern Dept., 1789 
So. Halsted St„ Chicago, III.

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

čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No

Mieros .........  .......... per krutini

(Vardas ir pavardė)

(Adrem)

Mr. Anthony Zymont:
Dear Sir: — We listen to 

your program every morning 
at seven o’clock. AVe haven’t 
failcd to listen in one inorn- 
ing since it has started and I 
want to tell you how much 
wė enjoy your program.

We enjoy those polkas 
wbich you play every morning 
and we bope you keep on 
playing those polkas which I 
am sure all the listeners 
enjoy the inusic as much as 
we do.

Plcase play us a snappy pol
ka sonie morning.

A Devoted Listencr,
Veronika Mitchell,

Chicago.

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 
restaurano arba aludės biznio, su 
sais įrengimais, 
mui užpakaly, basementas, 
Prieinama renda. 
Šapų.

vi-
6 kambariai pagyveni- 

garadžius. 
Gera vieta, netoli

1635 So.
Canal

Canal St. 
6019

EXTRA Marųuette Parke išsirenduo- 
ja storas ir 5 kambariai, geras bile ko
kiam bizniui 2638 W. 69th St., kreip
kitės 6635 So. Sacramento Avė.

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į musų spulką

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

SUSIRINKIMŲ 
KALENDORĖLIS

ANTRADIENY, GEGUŽĖC 23 
Susivienijimo Lietuvių Drau

gijų ir Kliubų Bridgeporte ber- 
taininis susirinkimas įvyks 8 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos salėje, 3133 South 
Halsted St.

Visos administracijos^ atsto
vai ir atstovės malonėkite pri
būti, turime daug dalykų ap
svarstymui. Bus išduotas ra
portas iš peržiūrėjimo Susi
vienijimo knygų, bus svarsty
mai apie reikalus Lietuvių die-

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Tel. Victory 4965

JUOŽAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd St., 1 lubos 

Real Estate Paskolos — 
Visokia Apdrauda — Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teikiu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords” įstaigos.

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

WM. RYMAS & CO.
DEKORUOTAM, MALIAVO 

JAM IR KVIETKUOJAM 
NAMUS

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

kaina musų darbas atliekamas.

RYMAS & CO. 
1534 N. Oakley Avė.

Tel. Brunswick 9131

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

J. OKSAS ’
2649 W. 43 St.

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, m.

NAUJOJ VIETOJ

BĮUDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis .......... v v

. ir augščiau
SPAR Varnisb, galionas $ 1.25 
FLAT Paint, galionas $ 1.59 
3214 So. Halsted St.

Peter Conrad
Fotografuoja jūsų na> 

muose arba studijoj 
5023 S. Halsted St 

(Jansen Stud.) 
Res. 730 W. 62nd St. 
Tel. Englewood 5840

Išvalyk Vidurius •— Tai Pama
tas Sveikatai!

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

Skaudėjimą, Nemigą.

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

MILIJONO Dolerių Paskola namų sa
vininkams pataisymams ir perdirbimams; 
darbas ir materijolas niekuomet daugiau 
negalės bus pasiūlytas tokia žema kaina; 
Prisitengk 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 sal'esmanai.

AMERICAN BOTTLING CO.
JOE KUČĄ, 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.

______ Automobiles_______
AUTOMOBILIUS

Patyręs automobilių mekanikas pa
taiso jūsų namuose visokių išdirbyščiu 
automobilius už labai prieinamą kai
ną. b « ikuf

Telefonas Lafavette 1329

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUTH 
AUTOMOBILIAI

dorinti 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 clntch-T-slbt, pistons ir daug kitų 
pagerinimų, ką tik Chrysler ir Plymoutb 
gali turėti, o kainos labai nužemintos. 
Chrysler $795 F. O. B., o Plymouth 
$445 F. O. B.-

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

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia___

TUOJAUS reikalinga No. 1, patyręs 
virėjas (cook) ir 8 patyrę patarnauto
jai (waiters) ir 1 patyręs stovėti prie 
durų (doorman). Kreipkitės pas 
Lithuania Gardcn.

3508 S. Halsted St.

Help Wanted—Female 
Darbi ninkį j U_

REIKALINGA mergaitė abelnam na
mų darbui. $3.00 savaitei. 1802 Clif- 
ton Park Avė.. Tel. Lawndale 2179.

REIKALINGA mergaitė prie leng- 
vaus naminio darbo. I. Fleisher. 1410 
S. Turner Avė. Tel. Crawford 2722.

Help Wanted—Male-Female

REIKALINGA vyras arba moteris 
už virėją.

5702 W. 65th St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

AŠ PRARADAU savo puikiausi 20 
kąmbarių namą, turiu viską paaukauti I 
Baby Grand Pianą, gražų valg. kamb. 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. 5036 Ellis Av. tel.Drexel 4548

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

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai su dišėms ir viskas kas yra reika
linga, labai pigiai. 2322 W. 51st St. 
Antras augštas iš užpakalio vakare po 6.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI grosemės ir bučernės 
pikčeriai, su staku arba be stako.

7218 So. Ashland Avė.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų sa
vininkams reikale nesusipratimų su ren> 
dauninkais. Maža narinė mokestis. Exper- 
tų patarimas visose namų savininkų ii 
rendauninkų reikalais. Męs neturime sky
rių. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 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 Wcst Division St. 
Tel. Armitagc 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 metų

PARDAVIMUI arba ant rendos res- 
taurantas su visais įtaisymais ir “Beer 
Gardens”. Geram žmogui, gera proga. 
512—514 Mocn Avė., Joliet, Rock- 
dale, UI.

PARDAVIMUI buČernė ir grostrnė. 
labai pigiai.

4350 So. Wood St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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




