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Milžiniški Morgano Pelnai Lietuvos Naujienos
Tik iš vienos firmos 
Morganas uždirbęs 

$152,568,000
Paskelbs Morgano partnerystes 

susitarimus, bet be partnerių 
vardų ir kiek pelno jie gauna

VVASHING.TON, birž. 1. — 
Senato bankiniam komitetui 
tardant Morgano partnerį, Ge
orge Whitney, paaiškėjo, kad 
vien iš United Corp. Morgano 
firma turėjo $152,568,000 po
pierinio pelno. Tokie pelningi 
firmos Šerai Morganui kainavo 
tik apie $30,000,000.

Senato bankinis komitetas 
nutarė paskelbti Morgano part
nerystės sutartj, padarytą 1916 
m. Bet iš tos sutarties bus iš
leisti Morgano partnerių vardai 
ir kuris kiek nuošimčių pelno 
gauna. Už pilną sutarties pa
skelbimą balsavo 3 senatoriai, 
o itž tik dalinį—8 senatoriai.

Paklausti, ar tai tikrai yra 
partnerystė, senatoriai atsakė, 
kad sutartis yra pavadinta part
neryste. Tečiaus eina kalbų, 
kad ištikrųjų tai nėra partne
rystė ir kad Morgano partne
riai nėra partneriai, o tik pa
prasti darbininkai, kuriuos 
Morganas gali pašalinti kada jis 
nori ir priimti naujus “partne
rius”.
Morgano firmą sumokėjusi $51,- 

000,000 taksų per 13 metų

WASHINGTON, birž. 1. -—J. 
Morgan ir jo partneriai nuo 
1917 iki 1929 metų įskaitytinai, 
sumokėjo valdžiai pajamų tak
sų visa $51,538,074.

Betgi 1930 m. Morganas ir 
jo partneriai sumokėjo tik $48,- 
000 pajamų taksų, o 1931 ir 
1932 m.m. taksų visai nemokė
jo.

Legislatura nukapo- 
jimu algų pakels 

sau algą
SPRINGFIELD, III., birž. 1. 

—Valstijos senatas dabar svars
to bilių, kuris siekiasi neva nu
kapoti algas valstijos legislatu- 
ros nariams. Bet ištikrųjų tai 
bus pakėlimas algos.

Einant bilium, legislatorių al
ga butų sumažinta iki $3,130 
už du metus, vieton ikišiol gau
tų $3,500. Bet už tai legisla- 
turos nariai gaus ekstra po $5 
už kiekvieną dieną, praleistą 
specialėj sesijoj. O per pereitus 
du m et irs legislatura laikė po
sėdžius 21 mėnesį. Tuo budu 
tas nukapojimas žymiai pakels 
legislaturos narių algas.

POONA, Indijoj, birž. 1. — 
Indijos nacionalistų vadą, Ma
hatma Gandhi, kuris po trijų 
savaičių badavimo dabar sveria 
tik 84^2 svarus, pradėta mai
tinti virtomis daržovėmis, vai
sių sunka, medum ir vandeniu.

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

Veikiausia giedra; nedidelė
permaina temperatūroje.

Saldė teka 5:17, leidžiasi
8:19.

Senato komitetas pa
skelbė Morgano par

tnerystės sutartį
Morganas yra pilnas savo fir

mos valdonas ir kada nori ga
li pašalinti savo partnerius

VVASHINGTON, birž. 1. — 
Senato bankinis komitetas pa
skelbė ikišiol didžiausioj slaptoj 
užlaikytą J. P. Morgan & Co. 
partnerystės sutartj.

Ta sutartis parodo, kad Mor
ganas yra neaprybotas savo 
firmos caras ir gali daryti su 
savo partneriais ką jis nori.

Jei kiltų ginčas tarp partne
rių, jis turi būti paduotas iš
spręsti Morganui ir Morgano 
sprendimas yra galutinas ir ne
atmainomas. Morganas taipjau 
sprendžia apie išdalinimą pusės 
firmos pelno.

Sutartis nustato, kad firmos 
pelnas turi būti išdalintas gruo
džio 31 d. Kiekvienam partne
riui įrašoma pusė jom priklau
sančio pelno. Kitą pusę pelno 
Morganas padalina kaip jam tin
ka.

Kiekvieną partnerį Morganas 
gali pašalinti kada nori, paduo
damas jam raštišką pranešimą. 
Pats Morganas taipjau nuspren
džia kokią dalį turto gali gau 
ti pašalinamasis partneris. 
Morganas gali ir visai likviduo
ti partnerystę, bet su pritarimu 
kitų stambiųjų partnerių.

Sutartis uždraudžia partne
riams spekuliuoti Šerais,— jie 
gali tik investuoti pinigus.

Partnerių vardai ir kokią da
lį firmos pelno jie gauna, nėra 
skelbiama, senato komiteto nu
tarimu.

Amerikos deficitas 
siekia šiemet arti 

3 bilionų dol.
WASHING,TON, birž. 1. — 

šiais fiskaliniais metais, per 11 
vakar užsibaigu'sių mėnesių, val
džia turėjo 2 bilionus 880 mi- 
lionų dol. deficito.

Paprastojo valdžios biudžeto 
deficitas siekia $1,685,000,000. 
Rekonstrukcijos Finansų Korp. 
deficitas siekia $1,195,000,000.

Iki pabaigos šių fiskalinių 
metų, kurie baigsis su pabaiga 
šio mėnesio, tikimąsi, kad val
džios ir Rekonstrukcijos Finan
sų Korp. deficitas pasieks 3 
bilionus dol. Bet Rekonstrukci
jos Finansų Korp. yra sukurta 
gelbėti šalį šiais depresijos lai
kais ir teikia tiktai paskolas, 
kurios ilgainiui bus atmokėtos. 
Tokiu budu jos išleisti pinigai 
su laiku sugryš atgal j šalies 
iždą.

Žuvo trys armijos 
aviatoriai

*

SAN BERNARDINO, Cal., 
birž., 1. —Armijos transporto 
aeroplanui susidaužius kalnuo
se, 30 mylių nito čia, keturi 
aviatoriai liko užmušti ir trys 
sunkiai sužeisti. Aeroplanas 
per miglą skridęs žemai ir su
sidaužė bandydamas nusileisti 
kalnuose. Siunčiama skubi pa- 
gelba.

Tikslesnių žinių trūksta, de- 
lei sunkaus susižinojimo su 
nelaimės vieta.

Thomas Mooney (vidury) klauso nuosprendžio teisėjo Ward, kuris jį išteisino be bylos nagri
nėjimo, kadangi valstija pasisakė neturinti jokių prie Mooney įrodymų. Kairėj Mooney advoka
tas Frank P. Walsh. Dešinėj kitas Mooney advokatas Leo Gallagher. Nežiūrint išteisinimo, 
Mooney vėl tapo išgabentas kalėj iman, kadangi išteisinimas nepalietė jo pirmesnio nuteisimo 
dėl to paties kaltinimo. Mooney dabar rengiasi kreiptis į visos šalies augščiausį teismą, reika
laudamas, kad jį paliuosuotų kaipo neteisingai įkalintą.

Buvusiam Illinois fi
nansų direktoriui 
grūmoja teismu

Reikalauja, kad Kinney grąžin
tų valstijai $352,803, kuriuos 
jis pražudė uždarytuose ban
kuose

SPRINGFIELD, III, birž. 1. 
—Generalinis prokuroras Ker- 
ner grūmoja traukti teisman 
buvusį gubernatoriaus Emmer- 
son administracijoj valstijos 
finansų direktorių Garrett DeF. 
Kinney, žymų republikonų va
dą ir per teismą reikalaučti iŠ 
jo sugrąžinti $352,803.31 vals
tijos pinigų. Jis tuos pinigus 
tu’rėjo pasidėjęs dviejuose ban
kuose savo vardu, bet abu ban
kai užsidarė ir valstija negali 
atgauti pinigų.

Pats Kinney buvo užvedęs by
las prieš tuos du bankus, rei
kalaudamas pirmenybės atmo- 
kėjime tų pinigų, nes tai bu*vo 
valstijos pinigai. Jei ir butų 
pripažinta pirmenybė, tai vis- 
tiek nesitikima atgauti visus 
pinigus, nes abu bankai dar 
nieko nėra mokėję savo depo- 
zitoriams.

Už Kinney buvo užstatyta 
$25,000 kaucijos, bet ir ta kom
panija yra receiverio rankose 
ir jos kaucija nieko nebereiš
kia.

Steigs stovyklą dėl 
bedarbių moterų

WASHINGTON, birž. 1. — 
Darbo sekretorė Perkins bend
rai su Mrs. Roosevelt paskelbė, 
kad Bear Mountain, New York, 
bus įsteigta pirma stovykla be
darbėms moterims.

Tai bus tik bandymas, kad 
pamatyti, ar stovyklos panašios 
toms, kokios yra steigiamos 
miškų sodinimo armijai, atsa
kys ir bedarbėms pavienėms 
moterims ir merginoms.

Perkins sako, (kad ir valsti
jos galės steigti panašias sto
vyklas, jei vietos šelpimo įstai
gos išdirbs tinkamus planus ir 
paduos aplikaciją federaliniam 
šelpimo administratoriui.

BELAIR, Md., birž. 1. —Gus 
Lounzo, 18 m., bedarbis gele
žinkelio darbininkams, kuris 
prisipažino bandęs sudaužyti' 
traukinį, liko nuteistas 5 me
tams kalėj iman.

AUTOMOBILIŲ LENKTYN®.
SE ŽUVO TRYS ŽMONĖS

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
31.— Vakarykščiose metinėse 
500 mylių automobilių lenkty
nes laimėjo Louis Meyer, pada
ręs vidutiniškai po 104.162 my
lių į valandą. '

Lenktynėse žuvo trys daly
viai ir trys liko sunkiai sužeis
ti, susidaužius jų automobi
liams.

Amerika atsisako 
bausti nusidėju

sias šalis
GENEVA, birž. 1. — Ameri

kos delegatas Norman II. Davis 
apipylė šaltu vandeniu niekurių 
šalių aiškinimus prezidente 
Roosevelto nusistatymo dėl 
Jungt. Valstijų veikimo taikai 
■esant pavojoje.

Kalbėdamas nusiginklavimo 
konferencijai prieš jai išsiskirs- 
tant, Davis pareiškė, kad Jungt. 
Valstijos neprisižada dalyvauti 
baudime jokios šalies, nors ir 
išrodytų, kad ta šalis yra nusi
dėjusi nusiginklavimo sutar
čiai.

Amerikos valdžia, sakė Da
vis, pasilaiko sau teisę spręsti 
ar dalyvaus baudime ir nedaro 
jokių prižadų dėl savo veikimo 
ateityje. Tečiaus Julngt. Valsti
jos rems visas pastangas išlai
kyti taiką, dalyvaus pasitari
muose ir sutinka kartu su ki
tomis valstybėmis dalyvauti 
ginklavimus reguliavime.

“Mes manome, kad tiksli prie
žiūra yra būtina veikmingai nu
siginklavimo sistemai. Kontro
liuojamas nusiginklavimas yra 
saugiausias kelias į taiką”, sa
kė Davis.

Nusiginklavimo konferencija 
išsiskirstė iki birželio 27 d.

Francijos deficitas sieks 
$145,000,000; biudže- 

tas priimtas
PARYŽIUS, birž. 1. — Po 

septynių mėnesių svarstymo, 
parlamentas, pagalios, priėmė 
Francijos biudžetą 1933 m., ku
ris nUmato $145,000,000 defici
tą.

Išlaidų numatoma 49,370;710,- 
242 frankai. Pajamų tikimąsi 
tik 45,645,851,502 frankai.

Japonai atsitrauks 
iki Chinijos didžio

sios sienos
Bet tarp japonų ir chiniečių pa

siliks plati neutralė zona. Ja
ponai dabar puls Mongoliją.

TIENTSIN, Chinijoj, birž. 1. 
—Chinijos ir Japonijos pasira
šytoji mūšių paliauba šiaurinėj 
Ghinijoje užbaigė dviejų metų 
neoficialį karą, kuriame japo
nai pasigrobė Manžuriją ir Je- 
hol provincijas ir kuriame žuvo 
virš 50,000 chiniečių ir apie 
10,000 japonų.

Japonai sutiko pasitraukti iki 
Chinijos didžiosios sienos, kuri 
skiria Jehol provinciją nuo 
šiaurinės Chinijos. Chiniečiai 
gi negales eiti į šiaurę nuo 
Yenkin iki juros linijos. Pasi
dariusio j plačioj neutralėj zo
noj tvarką palaikys chiniečių 
policija.

Mūšių paliaubos sutartis ne
mini jokių politinių sąlygų.

Mūšių paliuaba paliuosuos 
apie 50,000 Japonijos kareivių, 
kurie ejabar galės būti panau
doti nugalėjimui partizanų Man- 
žurijoj ir užkariavimui Chahar 
provincijos, Mongolijoj, į va
karus nuo Jehol provincijos.

Capone pasiliks ka
lėjime

NEW OREANS, La:, birž. 1. 
—Federalinis apeliacijų teismas 
parėmė Atlanta distrikto teis
mo sprendimą ir atsisakė pa- 
liuosuoti iš kalėjimo garsųjį Al 
Capone.

/ ■ ■

Angliją rems kėlimą 
prekių kainų

■ ;

LONDONAS, birž. 1. — Iždo 
kancleris Chamberlain paskelbė 
atstovų bute, kad Ahglija no
riai koperuos su Jungi;. Valsti
joms, ar su bet kuria kita Šali
mi, kad pakelti prekių kainas 
visame pasaulyje.

Budų kelti kainas negalima 
nustatyti, nes juos turi nusta
tyti susitarimai su kitomis ša
limis. Tas klausimas bus plau
čiai svarstomas ekonominėje 
konferencijoje, kuri susirinka 
birželio 12 d.

Mirė Jonas Strimai
tis

KAUNAS.—Geg. 16 d., po 
ilgos ir sunkios ligos, pasimi
rė Jonas Strimaitis, buvęs “Lie
tuvos žinių” ir “Lietuvos Ūki
ninko” redaktorius, taipgi .kū
rėjas liaudininkų Jaunimo Są
jungos ir kelių kitų liaudininkų 
organizacijų.

Velionis yra plačiai pažysta
mas ir amerikiečiams, nes karo 
metu yra gyvenęs Chicagoje 
ir kartu su A. Rimka leidęs žur
nalą “Jaunoji Lietuva”, pas
kiau dirbęs sandariečiams ir 
Liet. Atstatymo Bendrovėj.

Nusiginklavimo kon
ferencija laikinai 
nutraukė posėdžius

Posėdžiai nutraukti kelioms sa 
vaitėms. Esąs padarytas pro
gresas, tikimąsi susitarimo į 
rudenį

GENEVA, birž. 1. — Nusi
ginklavimo konferencija nutarė 
nutraukti posėdžius kelioms sa
vaitėms. Tai nesąs konferenci
jos pakrikimas, bet posėdžiai 
nutraukti, kad duoti progos rei
kalingiems privatiniems pasita
rimams. Pirmas skaitymas 
Anglijos nusiginklavimo pasiū
lymo veik baigtas ir prieš pra- 
dėsiant antrą -skaitymą reikar 
linga yra visa eilė privatinių 
pasitarimų tarp valstybių.

Visi sako, kad konferencija 
yra padariusi tikrą progresą ir 
yra pašalinusi daugelį kliūčių 
susitarimui. Amerikos delega
cija mano, kad pilnas susita
rimas galės būti pasiektas dar 
šį rudenį ar į pabaigą metų.

•

Dar vienas gangste
ris nuteistas ka- 

lėjiman
CHICAGO.—“Golfbag” Sam 

Kurt, Capones šaikos gangste
ris, liko nuteistas vieniems me
tam kalėjiman už nešiojimąsi 
ginklo. Tokiu budu jau pen
ki Caponnes gangsteriai nuteis
ti kalėj iman dėl panašaus kal
tinimo.

Ir Vokietija stversis 
mažinti bedarbę 
/ ' .1

BERLYNAS, birž. 1. — Vo- 
kietijos kabinetas nutarė išleis
ti $240,000,000 naujų pinigų, 
kurie bus sunaudoti viešiems 
darbams, kadį sumažinti šalyje 
bedarbę. 

4 ’ ---------------------------------------

LONDONAS, geg. 31. — At
einančią savaitę rengiasi iš Lon
dono išskristi J New Yorką 
James A. Mollison ir jo žmo
na, Amy Johnson, abu garsus 
Anglijos lakūnai.

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

Užeikite arba telefonuokite dėl informacijų 
ROOSEVELT 8500 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

Palanga pasiruošus lau
kia vasarotojų, kaip 

nuotaka jaunikio
Kun. Olšauskas statys namus 

Palangoj?

PALANGA.— Artinantis va
sarai Vidurinės mokyklos mo
kiniai baigia gažiai sutvarkyti 
Birutės kalną. Nebereiks tiek 
daug vargti į jį įlipant: bus 
laipteliai senajam take ir nau
jai padaryti į juros pusę. Be 
to takas apsodintas eglaitėmis. 
Tvarkomos vietos, kur bus suo
liukai.

Šiaip, jau viskas gražiai su
žaliavo. žmonių Birutės miške
ly pilna. Na, bet p. Tiškevičiui 
palikta miškelio dalis, baisiau
siai apleista ir nemanoma tai
syti. Juk, kur yra ežerėlis 
(prūdas), tiltelio į salelę visiš
kai nebėra. Reikia būt geru 
akrobate, kad j salelę pate
kus. O čia tik dilgėlių ir k. 
piktžolių pilna. O ten juk gro
žio vietelė .

Pats ežerėlis primėtytas į-
vairiausių lentgalių ir puvė
siais dvokia. Butų galima įtai
syti pora valtelių.

Tinkamai sutvarkius šitą 
vietelę, kiekvienas svetimšalis 
susižavėtų.

Reiktų visuomenei susirUpin- 
ti. Nusavinti. Juk p. Tiškevi
čius vis tiek netaisys.

Palangoj .kunigiškais rūbais, 
vaikšto'Olšauskas. Pasakojama, 
kad jis Čia namus statosi.

Vieškelis į Kretingą apsodin
tas medeliais.

Ką Kauno miesto savi
valdybė šelpia

KAUNAS.—Per 1932 metus 
Kauno miesto savivaldybės so- 
cialės apsaugos skyrius išlaikė 
4 senelių ir invalidų prieglau
das. Muziejaus gatvėj prieglau
doje buvo išlaikomi 19 vy
rų ir 105 moterys, Gardino g- 
vėj N 59-18 vyrų ir 42 mote
rys, Marvoje—34 vyrų ir 16 
moterų ir žydų senelių prieglau
doje išlaikomi 33 vyrai ir 58 
moterys.

Per tuos pačius metus Kau
no miesto socialės apsaugos sky
rius išduodavo subsidijas Lietu
vos moterų globos komitetui iš
laikyti 3 vaikų prieglaudas ir 
Lietuvos moterų kultūros draus 
gijai išlaikyti 1 prieglaudą ir 
2 vaikų darželius, Vaikelio Jė
zaus d-jai—3 prieglaudas, 3 
darželius ir 1 vaikų koloniją 
“žiburėlio” d-jai išlaikyti moks- 
lievių bendrabutį ir kitoms lie
tuviškoms organizacijoms.

Iš žydų labdaringų draugijų 
subsidijų gavo draugijos “Ort”, 
“Oze”, “Tarbut”, žydų vaikų na
mai, žydų našlaičių namai ir 
kiti. Be to, subsidijas gavo len
kų, rusų ir vokiečių labdaringos 
įstaigos.
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KORESPONDENCIJOS
<33

—-

Baltimore, Md

Penktadienis, birž. 2, 1933

Mano įspūdžiai iš Konti- 
nentalio Kongreso

IŠ Baltimores buvo 
viai delegatai, — iš 
skyriaus du ir vienas 
tinės Tarybos. Jie važiavo au
tomobiliu, tai ir mane nugabe
no sykiu. Gegužės 7 d., 7 va
landą ryto išvažiavome iš Bal- 
timorės. Prie Washingtono Au
ditorijos buvome 10 minutų po 
8-nių. 3, Jį

Kadangi da sesijos nebuvo 
pradėtos, tai apie Auditoriją 
būriai delegatų vaikštinėjo, o 
kiti būriai sustoję šnekučiavo. 
(Privažiavo delegatų dideliais 
trokais ir automobiliais. Dvi 
ūkininkų merginos raitos ant 
arklių atjojo net iš vakarinių 
valstijų. Tai, matyt, kad žmo
nės ieško išsigelbėjimo iš de
presijos. Viso delegatų buvo 
4,391. Iš įvairių politiškų gru
pių — 1,497; kooperatyvų ir 
inteligentijos (educational) — 
442; ūkininkų — 193; įvairių 
unijų — 535; studentų ir jau
nimo grupės — 401; bedarbių 
— 7|2; dar visokių pašalpinių 
draugijų — 580. Aš čia tai mi
niu, kad skaitytojai matytų, 
iš kokio mišinio susidėjo Kon- 
tinentalis Kongresas. Jeigu tik 
butų supratimo ir noro, tai 
lengvai butų galima galingą 
darbo partiją sudaryti iš tokio 
pat mišraus svieto.

Pastebėtina, kad daug jauni
mo buvo Kongrese ir ėmė da- 
lyvumą, — kalbėjo, davė su
manymus ir tt. Ir tai ne atei
viai, ale amerikonai. Sesijų 
laike kartais buvo aštrių gin
čų. Rusijos pripažinimo klausi
mą prisiėjo balsuoti rankų pa
kėlimu. Didelė didžiuma balsa
vo Už pripažinimą sovietų. Pir
mininkavo Emil Rieve. Jis mo
kėjo tvarkingai vesti susirin
kimus. Labai didelė sale, tai 
delegatai, kurie norėjo kalbėti, 
eidavo ant estrados prie pirmi
ninko ir per garsiakalbį kal
bėdavo, nes kitaip nebuvo ga
lima nieko girdėti. Kožnos val
stijos delegatai sėdėjo atskirai 
ir turėjo tos valstijos parašus. 
Kiti turėjo atsivežę vėliavų ir 
šiaip visokių išmaliavotų na- 
vatnybių. Iš New Mexikos val
stijos išmaliavotas gyvulys su 
dviem galvom, — slonio ir asi
lo. Labai navatnas. The Farm 
Holiday Convention reprezen- 
tatorius perskaitė rezoliuciją. 
Aš maniau, kad delegatai tik
rai jau pradės revoliuciją kelti. 
Sustojo ir per 6 minutes dai

navo ir šukavo. Kadangi rezo
liucija* įdomi, tai, man rodos, 
bus įdomu “j^Taujicnų” skaity
tojams su ja susipažinti.

“Out in the west they are 
now talking about the good 
times ithey had under Hoover.

“This is not a revolution; 
this i s a declaration of war.

“We fight not against the 
starving unemployed, būt 
against this gambler’s system 
of distribution which takes 
away their jobs no matter how 
much they produce.

“We shall neither buy nors 
sėli except thru such distribu
tion agencies as shall be sėt 
up by farmer and labor orga- 
nizations.

“The farmers have posse- 
ssion of the land and they have 
found out that they can keep 
possession of the land.

“Make vvhatever arrange- 
ments you can make so you 
can furnish us coal, 
and farm machinery, 
will 'trade with you.

“Let the gamblcrs 
avvhile. The banks had a holi
day, let the gamblers take 
too.

“You can Strike too; 
can enter a league with
farmers so you can cat while 
you strike.”

Ta rezoliucija sukėlė didžiau- 
sį entuziazmą. Baigiant kong
resą, Norman Thomas pasakė 
trumpą prakalbą. .Jis ragino 
delegatus, kad veiktų ir vykin
tų tai, kas buvo nutarta šiame 
kongrese.

Da delegatai sudainavo ir iš
siskirstė su pakilusiu upu.

(Specialiai “Naujienoms”)
Gegužės 29. — “Kaip šian

dien oras? Ar bus galima pra
dėti? V...., jau nusibodo lauk
ti! Kad tik jis kiek nors pasi
taisytų, kad butų galima leis
tis į kelionę”.

Tuos klausimus galima iš
girsti beveik kas valandą Ncw 
Yorko viešbutyje, The Half 
Moon Hotel, prie pat Atlanti- 
ko kranto, Coney Island’e, kur 
yra sustoję lietuviai lakūnai 
kap. Steponas Darius ir Įeit. 
Stasys Girėnas ir eilė kitų la
kūnų, kurie irgi planuoja 
transatlantines keliones aero
planais.

Iš tų kitų lakūnų žymiausi 
yra Jiminie Matiem, kuris

Bankierius J. '.Pierpont Morgan (kairėj) ir jo vyriausias advokatas, buvęs demokratų kandi- 
datas j prezidentus, John W. Davis, laike senato bankinio kom-to tyrinėjimo Morgano veikimo

pereitais metais perskrido At
lantiką į rekordinį 
Bennett Griffin’u, 
buvo priverstas
Minsko pelkėse, kuomet suge
do aeroplanas, ir italas gene
rolas Francesco De Pincdo, 
kuris rengiasi skristi be susto
jimo iš Ne\v Yorko į Persiją.

Visi jie, ir Darius, ir Girė
nas, ir Mattern, ir Pinedo ne
kantrauja, žvalgosi po apsi
niaukusį Coney Islarid dangų, 
keikia netikinu orą, ir jau ku
rį laiką laukia teigiamo atsa
kymo į klausimą, “Ar bus ga
lima šiandien pradėti?”

The Half Moon viešbutis 
yra tikra lakūnų oazė, New 
Yorko biznių, teatrų, ir finan
sų tyruose, kuriame vienu ar 
kitu laiku buvo ar yra susto
ję lakūnai, apie kurių nepap
rastus žygius aviacijoje kiek
vienam nekartą teko skaityti 
laikraščiuose.

Jame buvo ir yra planuoja
mos įvairios transatlantinės ar 
pasaulinės aeroplanų kelionėj 
jame dabartiniu laiku Darius, 
Girėnas, Matiem ir generolas 
Pinedo ruošiasi savo žy
giams ir baigia paskutines lėk
tuvų prirengimo smulkmenas. 
Ištisas valandas jie dirba apsi
vedę žemėlapiais ir įvairiais 

geometriniais instrumentais, 
pabaigę važiuoja į Floyd Ben
nett lauką keliasdešimtų kartą 
išbandyti aeroplaną, o vėliau, 
visi suėję viešbučio valgomą- 
jam ar savo kambariuose, dis- 
kusuoja keliones, duoda vie
nas kitam patarimus, aiškina 
planus.

Kiekvienas jų turi užsibrė
žęs tikslą, kiekvienas nori vi
sus kitur pralenkti, padaryti 
ilgesnę kelionę, sutriuškinti ko
kį nors rekordą, bet suėję į 
būrį tariasi lyg Kastorai ir Po- 
luksai. Tikra lakūnų brolija.

Tarp lakūnų Dariaus ir Gi
rėno ir Mattern, kiek mažiau 
Pincdo, šiame viešbutyje užsi
mezgė artimi draugiškumo ry
šiai, kurie pasireiškia ben
druose pasitarimuose apie ke
liones ir šiaip pasikalbėjimuo
se apie aeroplanus, skridimo 
kelius, etc. »

Musų lakūnai,, kaip visiems 
žinoma, rengiasi skristi į Kau
na. Jiminie Mattern, tuo tar- 
pu, kartu su Griffinhi perei
tais metais perskridę Atlanti
ką, rengiasi vienas skristi ap
link pasaulį. Jis buvo pasiry
žęs išskristi šeštadienio rytą, 
bet nepalankus oras jį sulaikė 
kelioms dienoms
sileis kelionėn, nežinia.

Generolas Pinedo ypatingai 
nekantrauja, nes jis norėjo 
būti pirmas išskristi šiais me
tais, bet prieš pat kulminuo
jantį momentą ,sugedo jo ae
roplanas ir turėjo būti nusių
stas į dirbtuvę pataisymui. O 
dabar kelionę trukdo oras.

Taigi, ne vien Darius ir Gi
rėnai kenčia nuo neprielankių 
sąlygų ir ne jų vienų kelionė 
susi trukdė. — A. V. 

Gegužės 31. -— (Specialiai 
“Naujienoms”) — “Du žaliu 
kiaušiniu, puskvortę juodos 
kavos ir keturius šmotelius 
‘toast’ ”. Tas nekaltas užsa
kymas pusryčiams sukėlė di
delį sujudimą The Half Moon 
viešbutyje, 
Jakuliai S. Darius ir S. Girė
nas ir kiti du lakūnai, Jimmiė 
Mattern ir generolas F. De Pi
ncdo.; ' ' "br'

Užsakymą pusryčiams davfe 
įtalas Pincdo, kelias dienas at
gal, eidamas gulti. Pusryčiai 
turėjo būti atnešti į jo kamba
rį apie 6-tą valandą sekantį

Kuomet pa:- rytą. ___ __________
Čia verta pažymėti, kad Pi- yra naudingos,

nedo rengiasi skristi iš New 
Yorko į Persiją be sustojimo. 
Kitas lakūnas Jimmie Mattern 
ruošiasi į kelionę aplink pa
saulį.

Vos generolas Pinedo spėjo 
duoti užsakymą, į J. Mattern 
kambarį1 atbėgo vienas jo 
draugų:

“Žinai ką? Pinedo užsisa
kė du kiaušinius, puskvortę 
juodos kavos ir ‘toast?’” su
šuko uždusęs ir susijaudinęs. 
“Ką darysim?”

“Tai!.... . Palauk lie won’t
got away with that! We*ll beat 
him to it.”

Netrukus apie nepaprarius 
pusryčius sužinojo ir kap. S. 
Dhriuš ir Įeit. S. Girėnas. Ir 
jie nuėjo į Mattėrn’o kambarį. 
Prasidėjo karštos diskusijos, 
pasitarimas. Beveik nei vie
nas iš to būrio tą naktį ne
miegojo. Bet ramiai savo 
kambaryje knarkė De Pinedo.

Mattern krovė žemėlapius, 
vaistus, kiek valgio, kitas 
smukmenas ir lauke.

Atėjo ir šešta valanda. Pi
nedo suvalgė “toastą”, išgėrė 
ir kiaušinius ir kavą, ir išėjo. 
Vyko į Floyd Bennett lauką. 
Mattern su savo buriu paskui. 
Atvykęs į lauką nerado to, ko 
tikėjosi. De Pinedo sukinė
josi apie savo aeroplaną, pri
kišdamas reples vienur, grąžtą 
kithr. Aeroplanas ramiai sau 
stovėjo ir visai nemanė pasi
kelti į kelionę per Atlantiką. 
MattCrn ir jo draugai atsiduso.

Štai kas įvyko. Keisti De 
Pinedo pusryčiai davė Mat
tern suprasti, kad italas ren
giasi skristi per Atlantiką. Jis 
manė, kad kiaušiniai 
su “toastu” tai Pinedo 
kelionei.

Nenorėdamas, kad
užbėgtų jam už akių ir pirmas 
išskristų per vandenyną, Mat
tern nutarė iškirsti jam špo
są ir pasisavinti tą garbę, nors 
jo aeroplanas ir nebuvo pilnai 
prirengtas kelionei.

Vargšas veltui susirūpino. 
Jis nežinojo, kad; De Pinedo 
tokius keiftus pusryčius valgo 
kas rytlą. —A. V.

Philadelphia, Pa
Mirė Juozas Ginkevičius

Gegužės 30 vakar įvyko lai
dotuves Juozo Ginkevičiaus, 
2277 Pratt Street, 43 metų am
žiaus, kuris trečiadienį tragin- 
gai mirė bevažiuodamas auto
mobiliu.

Trečiadienį rytą, apie 8 vai. 
jis vežė orderį savo klienčių, 
ir, be to, vežė kitą klientą -t 
darbą. Pavažiavęs kurį kelią 
pasiskundė, kad jam darosi 
bloga, nebegali toliau važiuoti. 
Keista; bet tai atsitiko, kuo
met privaŽiavęa prie šaligatvio 
sustojo prie Frankford ligoni
nes. Nusigandusi keleivė tuo
jau nubėgo į ligoninę pagal
bos. Vos slaugės spėjo velionį 
jriešti į vidų, jis mirė. Korone
rio nuosprendžiu, jis mirė nuo 
aukšto kraujo spaudimo.

Juozas Ginkevičius paliko 
ligotą žmoną, du sūnūs ir vie
ną penkių metų dukterį. Jo 
netikėta ir traginga mirtis bu
vo rinugis daugeliui Philadel- 
pbijos lietuvių. Jis buvo Anta
no Vaivados, “Naujienų” re
dakcijos darbininko, dėde.

Prof. O. M. W. Sprague, ku
ris tapo paskirtas pagelbinin- 
ku ir finansiniu patarėju iždo 
sekretoriui Woodin. Panašiu 
patarėju jis pirmiau buvo Ang
lijos bankui.

Keli iš šimtų Morgano “privilegijuotų kostumienų”, ku
rie pirko iš Morgano Šerus žemesnėmis kainomis,* negu biržoje.

; JĮ • • '■>«'. '< ” ; ■

iš kairės į dešinę: senatorius McAdoo, prez. Wįlsono 
laikais buvęs iždo sekretorius; gen. Pershing; augš^iaušiojo 
teismo tei&ejas Owen J. Roberts; buvęs karo sekretorius New- 
ton D. Baker. Apačioj iš kairės j dešinę: dabartinis iždo sek
retorius William Woodin; garsusis lakūnas Charles A. Lind 
bergh ir buvęs laivyno sekretorius Charles F. Adams.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Cicero

Iš Raudonos Rožes Kliubo vei
kimo ir kitos žinelės.

Raudonos Rožes Kliubo bei- 
sbolininkai pusėtinai progre
suoja. Jau keturis kartus jie 
buvo susikibę su kitais jauk
tais ir kiekvieną kartą išėjo 
laiinėtojafs. Paskutinis loši
mas buvo itin sunkus. Atrodė, 
kad mūsiškiai pralaimės. Bet 
laimei, vienas kliubietis* pada
rė “home run” ir pakreipė 
laimėjimą klubiečių pusėn. 
Oponentus tas “home run” 
tiek sunervavo, kad jie jau ne
begalėjo atsigriebti. Lošimas 
baigėsi 4 prieš tris klubiečių 
naudai.

Sekamą sekmadienį, jeigu 
oras bus palankus, kliubiečių 
jauktas.vėl loš. Visi susirinki
te 3 vai. po pietų prie 12-tos ir 
48th Avė. Tai kliubiečių buvei
nė.

Penktadienį, t. y. šiandien, 
p-nios Lukštienės svetainėje į- 
vyks kliubo susirinkimas. Tai 
bus gana svarbus susirinki
mas, todėl visiems nariams 
tapo išsiuntinėti atvirukai su 
pakvietimu dalyvauti pusme
tiniame susirinkime. Bus svar
stoma daug svarbių reikalų, 
tad nariai kuo skaitlingiau
siai privalėtų dalyvauti.

Turiu priminti kliubiečiams, 
kad pasiimtų Pasaulinės Paro
dos tikietų. Kliubas jų yra yra 
užpirkęs už $1(X), — vadinasi, 
200 tikietu. Pirkdamas tuos ti- 
kietus, kiekvienas sutaupys* 25 
centus. Manau,, nėra reikalo 
aiškinti, kad kiekvienam pra
vartu aplankyti Pasaulinę Pa
rodą. Tai tikrai istorinis įvy
kis, kuris pasiliks musų utini n 
tyje per visą gyvenimą. Ypa
tingai visi turėtų rengtis prie 
“Lietuvių Dienos”, kuri įvyks 
16 dieną liepos. Tą dieną lietu
viai turės progos pasirodyti.

—o—
Pasaulinė Paroda jau atsi

darė. Apie jos atsidarymą ir 
lietuvių pasirodymą buvo ra
šyta laikraščiuose. Tačiau tie 
aprašymai daro nemalonų įs
pūdį. Sakau, nemalonu skai
tyti tuos aprašymus todėl, kad 
juose kai kurie dalykai visiš
kai užtylėta. Sakysime, pirma
dienio “Naujienose” kažkoks 
Buvęs parodoje mini lietuvių 
grupę. Jisai sako, kad “nuo 
lietuvių dalyvavo Šv. Kazimie
ro akademijos merginų be- 
nas.”

Nejaugi tai ir viskas? Jeigu 
Buvęs parodoje kalba apie be- 
ną, tai kodėl jis visiškai užtyli 
apie kitą lietuvių grupę, kuri 
kartu ėjo su benu ir nešė savo 
vėliavą su dideliu užrašu 
“Drg. Lietuvos Kareivių, Cice
ro, III.” Viso maršavo 24 vy
rai su uniformomis.

Jeigu buvęs parodoje visai 
nebūtų prsiminęs apie lietuvių 
dalyvavimą, tai aš nieko nesa
kyčiau. Bet kadangi jis vienas 
pamini, o apie kitus užtyli, ta 
išeina nei šis, nei tas.

Pati paroda ėjo gana sklan
džiai, nes visur buvo gera tvar
ka. Kiekvienai tautinei grupei 
buvo paskirtas lyderis arba ka
pitonas. Lietuviams teko gana 
mandagus žmogus. Pasisakė, 
jog lietuvius gana gerai pažįs
ta, nes jo žmona esanti lietu
vaitė. Amerikos kariuomenėje 
jau ištarnavęs ketverius me
tus.

Apie patį programą nieko 
daug negaliii pasakyti. Kai 
tautinės grupės atmaršavo, tai 
jis jau beveik buvo pasibaigęs. 
Musų laikraščiai nieko tiks
laus nepasakė apie lietuvių 
grupę, — kaip ji atrodė, iš ko 
ji susidėjo ir ką veikė. Iš ko
misijos pranešimų teko patirti,

Garsinkitės Naujienose

Kairėj — paradas Michigan Avė. prieš atidarant Chicagos Pasaulinę Parodą. Dešinėj — prezidento Roosevelto asmeninis 
atstovas, generalinis pašto viršininkas James A. Farley atidaro parodą.

jog ji susidės iš 8 porų ir vieno 
vėliavnešio. Vadinasi, iš 17 
tautiškais drabužiais apsiren
gusių vyrų. Ar taip, ar kitaip 
buvo, — tikrai negaliu pasa
kyti.

Na, tiek to. Parodos atida
rymas jau praėjo. Dabar svar
bu, kaip lietuviai pasirodys 
savo dienoje, būtent, 16 liepos. 
Paskutinis atstovų susirinki
mas paliko tokį įspūdį, jog jie 
eina atbuli, kaip vėžiai. Ne be 
reikalo vienas padarė pastabą, 
jog visi chicagiečiai su profe
sorium priešakyje neatsvers 
ciceriečių. Man, kaipo Ciceros 
piliečiui, tatai yra didelis kom
plimentas. Bet nieko nepada
rysi. Matomai, asmuo, kuris 
padarė tą pastabą, žino, ką 
šneka. Minimas susirinkimas 
tikrai atrodė juokingai: chi
cagiečiai, kaip susitarę, nieko 
neveikia. Jie priešingi paroda- 
vimui ir peperka tikietų. Na, 
o nuo parduodamų tikietų 
Centralinis Komitetas turi šo
kį lokį pelną padengimui iš
laidų. Tuo tarpu Ciceros kolo
nija tikietų nupirko už $235. 
Komitetas tikėjosi tų tikietų 
parduoti už kelis tūkstančius 
dolerių, bet tikrumoje išėjo vi
sai kitaip. Atrodo, kad kur 
nors yra šunelis pakastas.

— Ciceronas,

Bridgeportas
L. Pruseikos atsakymas And

ruliui įvarė nemažai baimės

L. Pruseika, “Naujosios Ga
dynės” redaktorius, suktojo ke
lioms dienoms Chicagoje. Kaip 
visiems žinoma, prieš metus su 
viršum laiko Leonas už savo 
pasidarbavimą nuo ščyrų komu
nistų gavo ki-ką,—jis liko iš 
komunistų partijos ekskomuni
kuotas ir paskelbtas nekošer- 
nu.

Tačiau daugelis eilinių narių 
žiurėjo į Pruseiką kaipo i žmo
gų, kuris daugiausiai supranta 
apie revoliuciją ir komunizmą. 
Jo prakalbų maršrutai būdavo 
sėkmingiausi. Komunistiškiems 
laikraščiams jis gaudavo dau
giau paramos, negu bile kuris 
ščyrųjų kalbėtojų: surinkdavo 
nemažai aukų ir ipiršdavo ko
munistiškus laikraščius.

Bet štai prasidėjo varžytinės 
dėl šiltų vietų ir vadovybes, 
įsigalėjo Bimba su savo gimi
nėmis. Rezultate Pruseika ta
po nustumtas i šąli ir pasmerk
tas ant amžių amžinųjų.

ščyrieji manė, jog Pruseika 
nuo to smūgio niekuomet nebe- 
atsipeikės. Tačiau jie skali 
džiai suklydo. Sunaikinti Pru
seiką ir jo vadovaujamus sklo-

P-lė Laura >Hover iš Santa 
Monica, Cal., kuri laimėjo pir
mą šį pavasarį maudymos gra
žuolių kontestą.

kininkits jiems nepasisekė. Ir 
atrodo, kad jiib tolyn, tuo ščy- 
riemsiems darosi karščiau. Tie
sa, Andrulis nori save ir kitus 
įtikinti, kad sklokininkai jau vi
sai baigia smukti. Vienok fak

Jefferson miškus ir žada visus 
atsilankiusius pavaišyti skaniais 
užkandžiais.—Northsidietis.

GARSINKITĖS 
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JEIGU JUS NORITE

GERUS MAISTO PRODUKTUS 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

Pirkite “MIDWEST STORES”
IŠPARDAVIMAS

Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio-June 2 ir 3
0

ęviptffR-241/20UlIUUlUO kokybės rolė sv.^hTr

“MIDWEST" Puikiausi GOLDEN SANTOS
■JF IR B* 1A RAUDONASffltį Wf? MAIŠELIS

RHIft3MsS,55c 19c
NAUJOS U. S. No. 1 RED TRIUMPHS
BULV ES 15 sv. pekas
WATERMELONAI Dideli Floridos

29c
Vienas 32c

tai rodo' visai ką kitą. Sakysi
me, gegužės 12 d. jam pačiam 
ant savo kailio teko sklokininkų 
smūgį paragauti. Jis stojo j 
debatuos su Butkum ir juos pra
laimėjo. Kaip yra sakoma, 
Butkus jį suvyniojo, kaip šiltą 
vilną. 126 klausytojai pripaži
no, jog Butkus laimėjo deba
tus, o Andriulis tesurinko tik 
apie 70 balsų.

Sakoma, kad dabar Andrulis 
dreba, kaip šaltį pagavęs. Bi
josi, kad nereikėtų stoti į de
batus su Pru’seika. Dar vienas 
pralaimėjimas,— ir Andruliui 
gali pasidaryti karšta.

—Senas Petras.

North Side
Iš North Side Lietuvių Moterų 

veikimo

Northsidės Liet. Mot. Kl. jau* 
gyvuoja kelinti metai ir tarpe 
nortbsidiečių pasižymėjo savo 
veiklumu4. Jos yra parengusios 
keletą vakarėlių bedarbių nau
dai ir aukavusios iš iždo dėl jų 
šelpimo.

Šios organizacijos parengimai 
pasižymi nuoširdžiu svečių vai
šinimu ir skanių valgių paga
minimu.

Ateinantį sekmadienį jo^ ren
gia draugišką išvažiavimą į

SALDUS AGURKIUKAI "Midwest” Kvortinis džiaras 21c
“C & H” CUKRUS “Rudas ar Milteliuose 2 1 sv. pak. 15c 
ROLLED OATS “Midwest” Greitos ar reguliarės Pak. 5c 
RYŽIAI “Comet” Baltagalviai 
PEA SOUP “Saltesea” ..........
“GRAPE-NUTS” FLAKES

1 sva. pak. 2 pak. 17c
............... 3 kenai 25c

...............................  2 pak. 17c
2 maži pak. 15c U sv. lOp

Yellovv Label pak. I OG

COR-NED BEEF Armour’s “Veribest” .... No. 1 kenas 19c
ARBATA JU0™

SALAMI DEŠRA Minkšta “Cudahy’s Sv. 19c
“MIDWEST”

CfATA Ą ROOT BEER Didelės Bonkos Q OKa 
iSUUA GINGER ALE (Plūs bonkų depozitas) W už CGU

Visų Skonių

MALT EXTRACT “Mdiwest Setas su apyniais 42c
SODA EXTRACT Visų Skonių “Midwest” 4 uc. bonka 15c
MAZGOJIMUI ŠEPEČIAI Minkšti ar kieti .................  8c

NAPHTHA MUILAS ;X" 10 '7; 39c 
3 pak. 22c 
.... pak. 5c 
.... pak. 8c 

3 Z 19c

“SUPER SUDS”
“SATINA” ........
“LA FRANCE”

T?” "BATHROOM TISSUE O1S1V111N ULJL_____ 1000 Lapukų Rolės

“GRANDMA’S”
Muilo Pauderis 2 “ 27c

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

PASTABA — Dauguma “Midivest Stores” turi it mėsos skyrius, kur jus 
galite pirkti gerą mėsą, paukštieną it tt. už žemiausias kainas!

midwestlDstores
NKIGHBUBHOOD STUBU300 INDtrtNDBNr

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kate

THE GEEVUM GIRLS
"—NEVI LIFE. WIL BE GNEN THE 
PIANT IF THE LFAVES ARE BLOWN 
VVFTH TOBACCO SNOBĖJ ‘t UT"

I DETEST SMOklNG*. 
BŪT TRIS PIANT I 

—1 MUŠT BE SAVED

iv? r

Km Arjd..dMuEMilOrnll

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
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SUSTOJO JAPONŲ-KINŲ KARAS

Prieš keletą dienų netikėtai pasirodė žinia, kad ja
ponų ir kinų armijų vadovybės susitarė padaryti karo 
paliąubas. Užvakar ta sutartis buvo pasirašyta.

Jąponų-kinų karas prasidėjo daugiau kaip prieš 
pusantrų metų, kai japonų armija staigiai užėmė Man- 
džurijos sostinę Mukdeną. Laipsniškai japonai užka
riavo visą milžinišką Mandžurijos kraštą, įsteigdami 
jame neva nepriklausomą Mandžukuo valstybę, paskui 
užėmė Jehol provinciją ir, perėję didžiąją Kinų sieną, 
ątsidųrė už keliolikos mylių nuo šiaurinės Kinijos sos
tines Peipingo ,(Pekino),

Ginkluotas pasipriešinimas iš kinų pusės buvo men
kas, ir jeigu japonai butų norėję, jie butų be vargo ga
lėję užkariauti kad ir visą kinų žemę. Japonai atsisa
kė žengti toliau, matyt, vadovaudamiesi savais sumeti
mais. Jiems yra daug sunkiau išlaikyti tą, ką jie užė
mė, negu kad buvo užkariauti. Kinija turi apie 400 mi- 
lionų gyventojų, o Japonija tik apie 60 milionų. Tokį 
milžinišką kraštą valdyti prieš jo gyventojų norą ilgą 
laiką japonai negalėtų. Vien ginkluota jėga japonai 
vargiai galės suvaldyti ir Mandžuriją. Jie gali daugiau 
laimėti, pasilaikydami dalį to, ką jie užkariavo, negu 
apžiodami per daug.

Kinų generolai, matyt, irgi nebenorėjo ilgiau tęsti 
karą. Jie daugiau bijo bolševikiškų sukilimų Kinijos 
viduje, negu japonų invazijos. Sukilėliai jau yra įsiga
lėję kai kuriose pietų Kinijos provincijose. Pabaigusi 
karą su japonais, kinų “tautinė valdžia” eis malšinti 
tuos sukilimus ir daryti “tvarką” namie. Gal ir japo
nai jiems šitame dalyke padės. Galų gale, kinų milita- 
ristai, su Japonijos militaristų pagelba, atsisės Kinijos 
liaudžiai ant sprando.

Bet laukti kitokios išeities vargiai buvo galima, 
kuomet Europa ir Amerika nenorėjo kinams padėti, o 
Rusijos bolševikai, ažuot parėmę kinų respubliką, or
ganizavo ir finansavo užpakalyje fronto sukilimus prieš 
Kinijos valdžią.

Kinija yra smulkaus žemės ūkio kraštas. Šimtus 
milionų jos gyventojų nėra dar sujungę į daiktą eko
nominiai ryšiai. Kiekviena provincija tenai turi savo 
beveik nepriklausomą valdžią, kuri paprastai yra karo 
generolų rankose. Tie generolai tai kariauja tarp sa
vęs, tai daro sąjungas, tai bet kam parsiduoda. Atrodo, 
kad šį karą japonai irgi laimėjo daugiausia ne ginklu, 
bet papirkimu. •

Svarbiausieji Kinijos miestai, kuriuose yra susi
koncentravusi pramonė ir kitoks biznis, priklauso ne 
kinams, bet svetimoms šalims. Todėl Kinijoje negali 
susidaryti stipri centralizuota krašto valdžia. Jeigu, 
sakysime, Amerikos didmiesčius — New Yorką, Chi- 
cagą, Philadelphiją, Bostoną, San Francisco ir t. t. — 
valdytų franeuzai, anglai, belgai ir kiti, tai Amerika
butų taip pat bejėgė, kaip Kinija. Kol kinai nebus šei
mininkai savo žemėje, tol jie nestengs gintis nuo japo
nų, rusų arba kitokių užpuolikų.

Aną metą, kai buvo stipriai pakilęs tautinis judė
jimas Kinijoje, didžiosios valstybęs, kurios turi °kon- 
cesįjas” Kinų miestuose, žadėjo tas “koncesijas” likvi- 
dupti. Ęinijps .valdžią šituo reikalu vedė derybas su 
įvąirięmis šąliiųis ir atrodė, kad neilgai trukus jos bus 
sel$mipgai pabaigtos. Tik Japonija užsispyrė nenusileis
ti. Ęąi paskui ^Rusijos bolševikai suskaldė Kinijos val
džią jr ėmė „prganizuoti Kinijos viduje pijietipį skarą, 
tai atsiėmė .savo prižadus ir kitos valdžios. Tuo buciu 
svetįrpos “koncesijos” Kinijoje pasiliko, ir Kinijai ne
pavyko sudaryti tvirtą krašto valdžią.e. »

Čja Japonija pasįnaudojo ir Kiniją užpuolė. Dabar 
jąponąi siūlo pasjtrapkti iki didžiosios Kinų sienos, pa- 
fUąjkydarna sau Mąndžuriją ir Jehol provinciją. Ja
ponai turės daug darbo, kol jie tose provincijose įsi
tvirtins (jeigu jiems tatai iŠ viso pasiseks), o Kinijoje 
tuo tarpu eis .vidujinis karas. V ' - • •

Uisisakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metams---------- :--------------- $8.00
Pusei metu
Trims mėnesiams _______  2.00
Dviem mėnesiam __________ 1.50
Vienam minėsiu! ........... ,75

Chlcagoj per iineiiotojusi
Viena kopija . ............. ......... „ 8c
Savaitei .......      18c
Minėsiu!---------—.................  75c

Suvienytose .Valstijose, na Chlcagoj, 
paštu:

Metams . ..........................   87.00
Pusei metu_____________ — 8.50
Trims mėnesiams  1.75 
Dviem mėnesiams ___ 1.25
Vienam mėnesiui ___ ____  ,75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................................... 88.00
Pusei metu _______  4.00
Trims minėsiant* .... ............ . 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money

Orderiu kartu su ulsakymu.

Apžvalga
GEGUGĖS PIRMOJI 

LIETUVOJE

Lietuvos valdžia socialdemo
kratams neleido rengti Gegu
žės Pirmosios mitingą, ir (Kau
no komendantas sukoųflskavo 
“Socialdemokrato” gegužinį nu
merį dėl tilpusio jame atsišau-* 
kimo į darbininkus. Dauguma 
darbininkų tačiau laikinoje 
Lietuvos sostinėje neišėjo į 
darbą, todėl svarbiausiosios 
įmonės buvo ’ uždarytos.

Gegužės Pirmoji viešai buvo 
paminėita tiktai t Universitete/ 
kur socialistai studentai atlai
kė skaitlingą susirinkimą su 
prakalbomis. Mat, Universite
tas dar tebeturi autonomiją, 
ir Kauno policija neturi teisės 
jame šeimininkauti. j

SOCIALDEMOKRATŲ KON- 
FĘRENCIJĄ BĘRLYNE

Franci jos socialistų diepraš- 
tyje “Populąįre” gegužės 11 d. 
tilpo šitęks spciąjistų vado 
Leon Blum’o straipsnis:

“Mes jau įdėjome praneši
mą, kurį davė 'Įnternaęio- 
najė Įųformącįja’ apie .Vo
kietijos socialdemokratų par
tijos delegatų susiripkįmą 
reichstago troboje, įvykusį 
prieš dvejetą savaičių, ir 
turinį kalbos, kurią tenai 
pasakė Otto Wels. šitie do
kumentai yra taip svarbus, 
kad beveik negalima juos pa
kankamai įvertinti. Mes 
daugelį kartų klausėme ne
paslėptu susirupinimu, ko
kia. tikrai yra Vokietijos dar
bininkų politinės organizaci
jos pozicija linkui kraštuti
nės nacionalistinės diktatū
ros. Į musų klausimą dabar 
mes turime atsakymą, kuris 
man atrodo yra aiškus ir 
pilnas. , . „

“Kai kuriėmš? iš musų 
draugų, gal būt, buvo nuo
stabu, kaip ta socialdemo
kratų konferencija galėjo būt 
atlaikyta, t. y. kaip nacių 
diktatūra galėjo pakęsti to
kį susirinkimą viešoje vieto
je ir dagi valdžios troboje. 
Nuo nusistebėjimo iki įtari
mo, kad partijos vadai turė
jo kokį tai susitarimą su na
cių vyriausybe, yra tik vie
nas žinksnis, ir žinomas da
lykas, kad drąsusis Cachin 
(Francijos komunistų vadas. 
— “N.” Red.) pasiskubino 
tą žinksnį padaryti. Kuomet 
musų brolišką partiją, rašo 
jisai, fašistai padarė nelega- 

. liška ir jos vadams grasina 
mirties pavojus, tai Hitleris 
ir Goeringas duoda leidimą 
socialistų vadams laikyti su
sirinkimą reichstage po jų 
apsauga!...

“Paaiškinimą mes randa
me pirmame tų dokumentų, 
kuriuos mes esame paskelbę, 
tame, būtent, pranešime, ku
ris buvo pasiųstas iš Berly
no ‘Internacionale! Informa
cijai’. Net ir diktatūros val
domoje šalyje, sakomą tame 
pranešime, partija, kuri nė
ra uždrausta, gali laikyti de
legatų konferenciją, o kolkas 
Vokietijoje dar nėra uždrau
sta nė viena partija. Įsidė
mėkite, kad šioje valandoje 
dar nėra Vokietijoje už
drausta nė komupistų parti
ja. Rytoj gąl bus uždrausta 
ir komunistų, įr socialdemo
kratų partija, bet tuo tarpu 
dąr jos nėra uždraustos, čia 
man, gal, bus leista primin
ti vieną atsitikimą iš mano 
asmepiško patyrimo.

“Per Velykas 1923 metais 
aš buvau Romoje pirmuti
niame Italijos parlamento jp- 
ciaJistų atstovų susirinkime, 
kuris įvyko po jupdmąrški- 
nįų maršo į Romą. Susirin
kimą buvo sušaukęs Maffeo- 
tti, ktpris tuomet buvo sp- 
cialiatų parlamento frakcijos 

visa valdžia buvo liaudininkų 
rankose. Seime valdžios blo
kas turėjo absoliučią daugu
mą. žmopįų masės pritarė val
džiai. Liaudininkų vadai gyrė
si, kad bent 95 nuošimčiai (ka
reivių įr karininkų armijoje 
taip pat stojo už valdžią.

Tuo tarpu Vokietijoje jau 
npo 1929 metų socialdemokra
tai reicho valdžioje nedalyvavo. 
Prezidento vietoje sėdėjo žmo
gus, kurį socialdemokratai rė
mė tik iš bėdos, nenorėdami 
įleisti j tą urėdą Hitlerio. Vo
kietijos kariuomenė niekuomet 
nebuvo palanki socialdemokra
tams. Dar Prūsų valdžioje 
esant socialdemokratams, perei
tą vasarą, jau seimo dauguma 
susidėjo iš fašistų ir naciona
listų. ’ <

Plepėdamos apie Vokjetįjos 
spęialdemokratų “negarbingą 
sugniužimą”, Lietuves žįpįps^ 
užmiršta, kad pęr 14 metų .ta 
partija vedė ątkąkjią .kovą už 
Europos sutaikymą, kad be jos 
pastangų nebūtų buvę nei Ra- 
pallo sutarties, fnei Ruhro oku
pacijos likvidavimo, nei karo 
reparacijų sumažinimo, nei pa
galinus yisiško .repąrącijų pa
naikinimo. -. j
. Išimant katalikų ęentrą ir 
demokratinę inteligentiją, susi
spietusią demokratų pąrtijoje 
(kuri dar prieš .hitjęripinhų 
perversmą jau buvo beveik iš
nykusi), visa Vokiefijos bur
žuazija simpatizavo daugiau 
monarchijai, negu respublikai, 
ir putė į nacionalizmo dūdą. 
Net Rusijos bolševikų apmul 
kinta žymi dalis Vokietijos 
aąrbininkų, sekdamą paskui .ko
munistiškus demagogus, yią^ 
laiką buvo svaiginama nacio
nalizmo obalsiais — prieš Ver
salis sutartį, prieš Dawes’o pla
nų, prieš Yoųngo pjąpą ir t. t.

Jeigu toje kovoje už Vokie
tijos respubliką ir Europos tai
ką socialdemokratams teko pa
kelti daugiausia nuostolių ir, 
galų gale, pralaimėti, tai čia 
yra visos Europos demokrati- 
jos nelaimė — ir kaltė. Tyčio
tis iš šitos Vokietijos darbi
ninkų tragedijos gali tiktai tie, 
kurie nesupranta, kad yra daug 
garbingiau pralaimėti kovoje 
už teisybę, negu pergalėti su 
pagelba melo ir humbugo.

MIRĖ JONAS STRIMAITIS

sekretorius. Jisai buvo at
laikytas Montecįtorio rūmų 
salėje, kur įvykdavo parla
mento posėdžiai. Yra ir dau
giau draugų, kaip pav. Mo- 
digliapi (Italijos socialistų 
vadas, dabar gyvenąs Pary
žiuje. — “N.” Red.), kurie, 
be abejonės, tą įvykį atsime
na taip pąt gerąi, kaip ir aš. 
Bet ar bent vienas drįstų 
įtarti musų Italijos draugus, 
kad jie turėjo kokią sutar
tį su fašistais ir kad Ma- 
tteotti buvo priėmęs Musso- 
linio apsaugą?

“Liūdna, tkad šitokiu lai
ku toks žmogus, kaip Ca- 
chip, ažuot pasveikinęs Ber
lyno konferenciją, kaip ženk
lą .drąsos ir pasiryžimo, ką 
ji iš tiesų ir reiškia, apie 
nieką kitą negalvoja, kaip 
tik apie konferencijos pa
smerkimą ir išniekinimą. Bet 
tesižinie. Jeigu mums dar
reikėjo tikro įrodymo, ką tas 
Vo.kįętijos socialdemokratų 

. susirinkimas reiškia, tai pa
skiausios žinios iš Vokieti
jos jį suteikia. Kokią apsau
gą Hiperis ir.Goeringas su
teikė ąoęiaĮdemokratams, pa-j 
sirpdė vakar, kai bpvo už
grobtas įr sukonfiskuotąs vi- 

xsas partijos turtas ir visi 
jqs 5laikraščiai. Be to, vi- 

, sięms socialdempkratų va
dams grasina suėmimas, ,o 
Hamburge vadovaujantieji 
partįjps naciai jau yra kalė
jime.

“Aš žįnąu gerai, kad su 
komųpisfajs nėra apsieinama 
švelnįąu, pęt mums nė į gal
vą neateina juos piekfpti ir 
is jų tyčiotis, kuopiet jįe 
kenčia despotų smūgius, šia
me sąryšyje, beje’, aš Jabai 
norėčiau žinoti, ką Francijos 
komunistai, atsakys j ;klaU‘ 
simą, kurį feosenfeld pasta
tė jiems vakar ir dar kartą 
šiandie. Kokiu budu jie ma
no išaiškinti savo nariams 
tą faktą, kad ‘tuo pačiu lai
ku, kai brašką partiją Vo
kietijos fašistai padarė nele- 
gališka ir jos vadams Hit
leris ir Goeringas grasina 
mirtim’, sovietų valdžia, to 
nepaisydama, pasiskubino pa
daryti pasitjkėjimo ir drau
giškumo sutartį su fašistiška 
Hitlerio ir Goeringo valdžia? 
Hitlerio persekiojama, ‘bro
liška partija’, žinoma, pasi
tiki, kad jai padės Stalinas, 
o tuo tarpu Stalinas ją iš
duoda, eidamas į derybas su 
priešu.

“Maskva elgiasi lygiai 
taip, kaip .Roma. Rusijos 
komunizmas, kaip ir popie
žius, lenkiasi prieš ‘įvykusio 
fakto’ galybę. Stalinas ir 
trečiasis internacionalas ne
bandė net nė tiek padėti 
Vokietijos komunistams, kiek 
Anglijos ir Amerikos pro- 
testonai padėjo Vokietijos 
žydams. Kai drąsusis Cachin 
kalba apie ‘brolišką partiją’, 
tai visas ‘broliškumas’ čia 
yra tik vienoje pusėje. Tai
gi nepaisykime tų nesąži
ningų atakų, vistiek ar jos 
eina iš komunistų, ar iš at
žagareivių, bet pasistengki- 
me teisingai įvertinti faktus 
ir žmones, kuriuos jie lie
čia.” j

-

PAMISLYKITE, KOKI 
“HEROJAI”!

braižomąjį kambarį, tarnų nu
silenkimais pagerbiant. Jo 
kakta virpėjo dėl pašėlusių 
nervų 3r jis jautės nuožmiai 

Apie vidurį gegužės įnėne- JSusįjąųdWl£s> ^et elgesys,

“SUNĄU, Aš :ESU DIDESNIS Už TAVE!”

J

4L.
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Lietuvos vai. liaudininkų 
dienraštis rašo apie “negarbin- 
gai sugniužusią yoĮciečIų social
demokratiją”, kprią, girdi, vi
sai likvidavęs fašizmas. Ęąįp 
fik jam, žinoma, ir tipka <taip 
HaĮbčti, ~~ prisinąįnus 1926 
metų gruodžio 16-tos “pučą”, 
kuomet būrys karįpinkų^ atė
ję nakties metu, sukišo, kąip 
Žąsiukus L gurbą, < yisu^ ■ (liaudi
ninkų' ! m|nii|erius jhk&rtu ' | su 
ręspųblikos prezidentu ir pas
kui paliepė jiems perduoti val
džią Smetonai, įPlechavičiui ir 
Voldemarui, ką jie ir padarė 
“dėl tėvynės įąbo”.

Uetuvos ' imm m^tp

sįp mine įKaupe puo vėžio ligos 
buvęs apierikietis Jonas Stri
maitis. Prieš 17 ar 18 metų ji
sai kurį laiką (įirbp ^Naujienų” 
raštipėje, kaipo klerkas. Pas
kui jisai persikėlė į New Yor
ką įr tenai kartu su Raškaus
ku organizavo “garsiąją” Lie

J . ■! . -J! I, ! ■J..-!'.?1!.'i”I.       

car W7Zde Verte A. Kartūnas.

Mm Cray'jaus Atvaizdas
kąi jis puęįlenkė prie ponios 
rankps, ,buvo taip jau malo
nus tbei grakštus, kaip ir vi
suomet. Žmogus, gal būt, nie-

Tndp jis sustojo, jausdamas 
hąimę net apsisukti |r jo akys 
įsiąmeigė ,į kel)lų .planą prseša- 
ky jp. Jis girdėjo Campbell’ą 
įsinešąptį sunkią skrynią, rep- 
Įes įjr kitus. daiktus. Jis pradė
jo gąlvpti, ąr (Capipbell’as bp- 
Vp nor8 susipažinęs su 
Bazįliųpi JĮiąĮlwĄrdu, ir jęįg^ 
jie .buvo susėję, ką jie manė 
vienas apie kitą.

“Atsitrauk nuo manęs dą- 
bar,?’ |arė žiaurus fbąlšąs pž- 
pąkaįy jp.

Jįs apsisukęs skubiai išėjo 
iŠ kambario, tik jauędamps, 
kad numirėlis buvo įverstas 
į kėdę ir kad CampbelTas žip- 
rėjo į jo žvilgantį geltoną vęi- 
4ą. Eidamąs laipjąis žęjnyp^ 
jis girdėjo, ,kaip dpiys buvo 
užrakinamos. {

Ruyp jau gap iĮgas laikas pp 
septintos, kada GapipfrelFas 
sugęįžp į knygyną. Jis buvo, 
išblyškęs, bet atsoliutiškai ra
inus. “Ąš padariau, ko tu ma
nęs prašei,” jis burb.tęlėjo. “O 
dabar, sudie. Daugiau mes ne- 
paųįpiaty.siipe nįękados ”

“Jus išgelbėjote mąpe fnuo 
sunaikinimo, Alan. Aš to ne
galėsiu užmiršti,” paprastai 
,tarė Ųorianas.

Kai tik Campbell’as išėjo, 
jis .užlipo ant aukšto. Kamba
ryje buvo baisiai biaurus azo
to rųkšties dvokimas. Bet dai- 

Tkto, sėdėjusio prie stalo, jau 
nebebuvo. \ /

XV.
Tą patį vakarą, pusę devin

tos, puikiausiai apsirengęs ir 
prisisegęs pluoštą Parmos pi- 
jolkų, Dorianas Gray’jus buvo 
įvestas į Lady Narborough

tuvos Atstatymo Bendrovę, ku
ri surinko - apie pusę miliųno 
(įplęrių .ąmeęikiečių ir ren
gėsi " steigti visokių pramopių 
Lietuvpje, bet nusigyveno ir 
šiandie likusieji jos dalininkai 
niekaip negali pabaigti ją lik
viduoti.

kados neatrodo taip ramiai, 
kaip Jada, kada reikia pa
duot rqlę lošiant. Iš tikro, nei 
vįenąs iš žiūrėjusių į Dorianą 
Gray’jų tą vakarą pębutų ga
lėjęs .tikėti, kad jis buvo per
gyvenęs tragedijų taip baisią, 
kaip Bile tragedija musų am
žiaus. Tie švelniai nuaugę pir
štai jokiu Budu nebūtų galėję 
sugniaužti tą nusikaltimo pei
lį, neigi tos šypsančios lupos 
butų -galėję prieš Dievą bei 
padorumą burnoti. Jis pats 
negalėjo susilaikyti nesistebė
jęs iš save ramaus užsilaiky
mo ir.momentaliai jis.labai aš
triai jautė .dvejopo gyvenimo 
smagumą. '

I1 • h

}Tai buvo mažas pokylis, gan 
staigiai parengtas ponios Nar
borough, kuri buvo labai gud
ri moteris, .liekana tikrai nc- 
,paprasto ,negTaŠumo, lordo 
Henrikus žodžiąis. Ji pasirodė 
buvus puiki žmona vieno iš 
musų huobodžiausio ambasa- 
dpriąus, kurį tinkamai palai
dojus marmuro mausoleuihe, 
padarytame iš jos pačios pieš
to pavyzdžio, ir išleidus už ko
kių turtingų senyvų vyrų sa
vo dukteris, ji atsidavė pran
cūziškų apysakų smagumams, 
prancūziškam virimui ir 
prancūziškam esprit, kada ji 
galėdavo .tą gauti.

.Dorianas buvo vienas iš jos 
ypatingai mėgstąmų ir ji vi
suomet sakydavo jam, kad ji 
buvus labai laiminga nesusi
pažinus su juo savo jaunystė
je. “Aš žinau, mano brangiau
si s, jog aš bučiau pašėlusiai į- 
siniylėjpsi į jus,” ji sakydavo, 
“ir bučiau numetus savo vai
nikėlį už malūnų dėl jūsų.

(Bus daugiau)



Penktadienis, birž. 2, 1933

CHICAGOS
ŽINIOS
Iš TEISMO

Teisėjas Thomas A. Green vie
šai pasmerkė Yeflow Cab ir 
Checker Co. darbininkų iš
naudojimą

Vakar municipaliame teisme 
pas teisėją Thomas A. Green 
buvo nagrinėjama 53 bylos, ku
rias užvedė miesto policija prieš 
Yellow Cab ir Checker kompa
nijų šoferius.

Kaltinami jie buvo tuo, kad 
pasistato savo kabus uždraus
tose gatvių vietose arba kitokiu 
budu prasižengia trafiko taisyk
lėms.

Bylas svarstydamas, teisėjas 
daugiau kreipė dėmesio j tai, 
kiek Yellovv ir Checker cab 
draiveris uždirba per dienų? 
Kiek valandų dirba? Ar užlaiko 
šeimynų? Ar pavienis ir t.t.

Kiekvienas draivers, atsaky
damas j klausimų, teisėjui pa
aiškino ,kad jo uždarbis siekius 
nito $6 iki $10 per savaitę. O 
dirbti, esu, reikia nuo 13—17 
valandų per dienų. Iš to už
darbio tenka užlaikyti šeimynas 
ir t.t.

Tačiau kyla klausimas: ką 
darbininko uždarbis bei jo skur
dus gyvenimas turi bendro su 
neprisilaikymu miesto patvar
kymų? Bet tito bylų nagrinė
jimas baigėsi ir kiekvienas iš 
jų buvo išteisintas.
Teisėjas Green pareiškė protes
tą prieš darbininkų išnaudojimą

Kuomet buvo pilnas teisma- 
butis publikos, teisėjas Green 
maždaug taip pareiškė: Aš 
nenuleisiu rankų prieš tų žiau
rų Yellow Cab darbininkų iš
naudojimų. Eisiu', prie galuti
no laimėjimo, kad darbininkams 
butų duodama pragyvenimo al
ga. Aš šiandien parašysiu laiš
kų Chicagos majorui Kelly, kad 
ir jis panaudotų savo įtaką 
prieš tų nemorališką Yellow 
ir Checker organizacijų darbi
ninkų išnaudojimų. Aš kreip
siuosi į spaudos atstovus, kad 
suteiktų daugiau žinių skaityto
jams apie tas purvinas įstaigas 
—Yellow ir Checker organiza
cijas. Aš duosiu kuo daugiau
siai publikacijos, kad darbinin
kai susiprastų ir organizuotu 
bn*du eitų prie laimėjimo žmo
niškos algos.

Teisėjas sustojo ir paklausė:
—Ar čia, teismabutyj, 

dasi laikraščių reporterių.
Raštininkas atsako:
—Randasi miesto reporteris ir 

“Naujienų” reporteris Frank 
Bulaw.

Teisėjas klausia “Naujienų” 
reporterio:

—Ar praneši žinias lietuviams 
apie Yellow ir Checker kompa
nijų darbininkų išnaudojimą?

ran-

JUOZAPAS PETRAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 31 dieną. 7:45 valandą va
kare 193 3 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., Gau
rės parap.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

draugus.
Laidotuvėmis rūpinasi Kostan- 

tinas Norush.
Kūnas pašarvotas, randasi 4605 

So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadieny, 

birželio 3 dieną. 8 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė- 
lionio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Petraičio 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nnoširdžiai kviečiami dalyvauti; 
laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikini
mą.

Nuliūdę liekame, 
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja grabo- 
rius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

NkujffiNdš, čtiiėagd, m

■ . G Ar ginkitės Naujienose

Prieky — Illinois namas Chicagos Pasaulinėje Parodoje, prie pat “Vėliavų Gatvės”. Tolumoj 
matytis Shedd akvariumas. PROBAK

—Mes pranešame ir nurodo
me skaitytojams bendrai apie 
visų darbininkų išnaudojimą.

—Gerai,—teisėjas atsako. — 
Darbininkai patys turi susipras
ti. O mes, koperuosime su jais, 
greičiau prieisime prie tikslo.

Vargu kas butų galėjęs paša 
kyti geresnę prakalbų apie dar
bininkų išnaudojimų už tų, kurių 
pasakė municipalio. teismo tei
sėjas.—Rep F. Bulaw.

Gegužės mėnesyje auto 
mobilių nelaimėse žu

vo 105 žmonės
Šių metų gegužės mėnesis 

buvo labai nelaimingas. Chi
cagoje ir priemiesčiuose, pagal 
koronerio pranešimų, automo
bilių nelaimėse žuvo 105 žmo
nės. Pereitų metų gegužės mė
nesyje nuo automobilių žuvo 
88.

Vedybų skaičius pa 
didėjo

Per pirmuosius šių metų pen
kis mėnesius Chicagoje įtapo 
išduota 20,471 vedybų laisnis. 
Palyginus su pereitų metų pir- 
maišiais penkiais mėnesiais, 
vedybų laisnių išduota 304 
daugiau.

Ekspliozija laborato 
rijoje

Northvvestern universitete 
jaunas chemikas Robert Gib- 
ney darė kažkokius eksperi
mentus. Netikėtai chemikalai 
ekspliodavo ir chemikui pusė
tinai skaudžiai apdegino veidų. 
Sužeistasis tuoj tapo nugaben
tas į ligoninę.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai? vak. NedMfothis 
nuo 9* v. ryto iki 1

ANTANAS KAZLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 1 dieną, 12 valandą die
ną 193 3 m., sulaukęs 77 metų 
amžiaus, gimęs Panevėžio apskr., 
Rozalimo parap., Bunčių kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime mo

terį Petronėlę, po tėvais Jurevi
čiūtė, 2 sūnūs Kazimierą ir Juo
zapą, marčias Albiną ir Veroniką, 
anūkę Bernice, anūką Mikolą, švo- 
gerį ir švogerką, Juozapą ir Karo
liną Jurevičius ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi Mažei
kio koplyčioj 3319 Auburn Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, bir
želio 5 dieną. 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. *

Visi a. a. Antano Kazlausko 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Marčios, 
Anykal, Švogeris,,Svogėtka 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja arabo- 
rius S. P. Mažeika, Telefonas

. Užsimušė senelis
.. Ketvirtadieny, birž. 1 > d., 
apie 12 vai. dieną, p. Kazlaus-, 
kas, apie 80 metų senelis, nu
krito nuo kopėčių bemaliavo- 
jant savo namo priešakį. Nuo 
antro aukšto nuriedėjo laiptais 
ir vietoje užsimušė ant sąly
gą tvio. —Niekutis.

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1933 metams
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1933 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3141 So. 
Halsted St.; pag. Petras Pauzalis, 
3644 So. Union Avė.; nut. rašt. Fe
liksas Kaspuras, 3534 So. Lowe Avė.; 
kontr. rašt. Petras Viršila, 3200 
Lime St.; kasierius Kazimieras Lau
cius. 3317 Auburn Avė.; apiek. kasos 
Frank Kunevičia, 3201 Lime St.;

ĮSTEIGTAS PER 30 METŲ 

Egzaminacija, geras patari 
mag»* ir apskaitliavimas 

DYKAI. Prieinamos Kainos

Priešais DAVIS STORE 
2

LUBOS 

326 S.STATE ST.
- - v——   - ..... —:-------------- *------------

EUDEIKIS IR SŪNŪS
G k A B O R r A I

Nežiūrint kur gyveni miisų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNE KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI
30 Metų Skirtingo Patarnavimo

Pasaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir ženfesnės kainos. ‘ Vienoj vietoj 

5340 South Kedzie Avenue

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDE1KIS
IR VĖL NUSTEBINO lietuvių visuomenę 
su savo puikiausios rųšifes patarnavimu 
laidotuvėse ir žemomis kainomis.
Kadangi J. F. Eudeikio lietuvių graborių 
įstaiga yra seniausia, todėl turi dauginu
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 pirkėjanis- yra kuodi- 
džiausias. . 7 . ' . . ■
Niekur kitur negausite tokios geros gra
bų vertės už tiek pat pinigų.
Ši įstaiga randasi to j pačioj vifetoj f jau< 25- 
metai.
Puikiausios, moderniškai įrengtos 8 kop
lyčios su vargonais DYKAI dėl šermenų 
Nuliudimo valandoje, pašaukite šiąi įs 
taiga.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS 7 

4605*07 SO?‘hMiTAGE AVĖ.'
VW T.M0M> YARDS 1741-4-1742 ^HICAGO. ILL.
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apiek. kasos Edvardas Blumas, 3233 
Limc St.; apiek. ligonių Povilas Pet
raitis, 3228 So. Union Avė.; teisėjas 
Kazimieras Valaitiš, 3247 Lime St.
Laiko susirinkimus kas mėnesį pirmą 

penktadienį 7:30 vai. vak., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
Street.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKINIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atsitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Valandos nuo 10 iki 8 
v. Nedėliomis pagal sutartį. Akinių kainos 
per pusę pigiaus, kaip buvo pirmiau.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Yards .1829

DK. G. SERNER
LIETUVIS AKty SPECIALISTAS 

"* Patyrimas 
I Komplikuotuose 
) Atsitikimuose

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis*<nuo 10 iki 12
8

SIMANO DAUKANTO DRAUGUOS 
Valdyba 1933 metų:: Pirm. Jul. Ra- 
cevičia, 3326 So. Union Avė.? vice- 
pirm. Liudv. Jucius, 812 W. 33rd 
St.; nut. rašt, P. Kiltis, 3347 So. 
Auburn Avė.; ižd. Ant. Zalatoris, 
827 W. 33rd St.; fin. rašt. A. Kau- 
lakis, 3842 So. Union Avė.; kontr. 
rašt. J. Stonaitis; apiekunai iždo, Iz. 
Masaitis ir J. Krikščiūnas; maršalka 
A. Vilkis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėnesį 

kas pirmą sekmadienį 12 vai. dienos, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijjo, 3133 So. 
Halsted St.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1933 m. Jonas 
Bijanskas, pirm., 934 W. Marųuette 
Rd.; Stasys Mažeika, pirm, pagelbi- 
ninkas; A, Kaulakis, nut. rašt., 3842 
S. Union Avė.; Frank Norkus, fin. 
rašt., 4342 S. Talman Avė.; J. Ja
nušauskas ir J. Adomaitis, iždo glo
bėjai; Frank Bakutis, iždininkas, 2603 
W. 69th St.; D. Antanaitis, maršalka. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą penk

tadienį kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj.

suteikia 
barzdaskutyklos 

mmmi komfortąnviuivi į

skutimos JiHH l-gft? namie
<»

(PROBAK BlADE)

Graboriai *
Tel. Victory 4088 

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas 
Pilnai užbaigtas Palaidojimas taip žema 

kaip $75.00 

Pavlavicia Undertaking
Co.

Inkorporuota 
HENRY W. BECKER 

(Balsamuotojas su Laisniu) 

3238 So. Halsted St. 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuoto jas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobiliui visokiems reika
lams. Kaina prieinama 

3319 Auburn Avenue 
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18 St
Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 3572 

J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chicagoje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 

Koplyčia dykai. 
4092 ARCHER AV.

I. J. Z0LP 
GRABORIUS 

1646 West 46 St.
’ Tel, Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49 Ct.
Tel. Ckeio 3124, KoplyJia dykai

Lachavich ir Simus 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patataauja laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PU Chicago 
SKYRIUS:

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

Tel. Calumet 1636

Lietuvės Akušerės

■ M. j

H x ■ H

Mrs. ANELIA K. JARUSH

6109 South Albanu 
Avenue 
Phone

Hemlock 9352 
Patarnauja prie gim
dymo namuose ar li- 
goninise, duodu ma

ge, eleetrie trtat-
ittt ir magnėtic 
inkste |r fc t. 
oterinu it mtrgi- 

oom patarimai do-
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Rekordą sumišantis 
įvykis su Waring 

Pennsylvanians
New York, N. Y. gegužės 23 d. 

special. — Plačiausiai vartojamas ir sie
jantis transliavimas, kuris dabar tapo 
Kadetas per Old Gold cigaretų išdirbystę 
r kurioj ims dalyvumą Waring Pennsy- 

vanians, garsus radio orkestras kartu su 
^landy Lou, komike. Dar dvidešimts I 
outletų prijungta nuo juros iki jurai 
[randinio, kuri dabar vartos P. Lorril- 
ard Co., kas kartu sudaro aštuoniasde- 

i imts stočių. Tas bus bene plačiausiai 
ir toliausiai siekiantis radio transliavi
mas.

Pasiklausykite Warring Pennsylvanians 
cas trečiadieny nuo 10:00 iki 10:30 į 
vai. vakaro EDST. laiku, Columbia tin- 
du.

Tūkstančiai ir tūkstančiai miestų ir 
milijonai žmonių kasdien klausys šių ra
dio programų. Programas ityn įdomus, 
be to kad orchestras griežia gražiausias 
meliodijas, jus palinksmins garsi komi
ke — šis transliavimas daromas iš New 
Yorko studijos.

Waring Pennsylvanian jau transliuoja 
per ši patį tinklą nuo kovo 8 d. šiuo 
laiku Fred Waring ir jo orchestras ran
dasi pietinėj Californijoj, bet jie sugrįš 
ir pradės transliuoti trečiadieny.

Kaikurios naujai prijungtos jtotis ran
dasi Floridoje, 
Orlando, taipgi stotis ir daugely kitų 
miestų. Fred Waring yra prirengęs 
daug naujų dalykų, taigi nepraleiskite 
progos ir pasiklausykite naujoviškesnes 
muzikos ir juokų.

Miami, Tampa, ir

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas 

Valandos nuo 9 — 9 

2420 W. Marųuette Rd. 
arti Western Avenue 

Phone HEMLOCK 7828

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Phone Boulevard 7042

Dentistas
4645 So. Ashland Avė

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare, 

Seredoj pagal sutartį.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4142 Archer Avenue 
Telefonas Virgiui! 0031

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

tampai 67th ir Artesian AvS. 
Telefonai Grovehill 1595 

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

■edžiioma pagal susitarime.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.'

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 Halsted Street 

Tel. Boulevard 1401

PRANEŠU
Dr. Strikol’io, M. D.

Sugryžimą
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

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

8

Phone Canal^6122

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

Valandos: 1—3 ir 7—8
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

Rezidencija 6631 So. California Aus.
Telefonas Rtpvblic 7861

Lietuviai Daktarai ,
A. MONTVID, M, D

Weit Town State Bank Bldg.
2400 W. Madison St.

Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vai
Tel. Sąeley 7330

Namų telefonai Bruuswick 0597

S
iso tel. Lafayette 7031ir. V. t Siedlinskis

DENTISTAS
4148 Archer Avenue

Ai K. Rutkauskas, M.D. 
4442 South Vestom Averraa 

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS i

Lietuviai Daktarai

DR- .MgĘRIO 
Persikėliau j erdvesni it patogesni vietą 

3825 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

it nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phons Boulevard 8483

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grfiu U loropos ir vH peahtUutOįa 
senojoj vietoj.

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

niais pagal susitarimą.

8335 So. Halsted St 
T«L BOULEVARD 919»

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5914

DR. NAIKEL!S
756 W. 35th St 

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

Nedildieniab pagal sutartį.

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2343

DR. BERTASH 
756 W. 35th St 

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

Nedėldicniais pagal sutarti*

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mi/oteutae Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— IS 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 Laboratoriją: 
1025 W. • 18th Su, netoli Morgan St. 

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

Tel. Carui 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 faM 

, CHICAGO, ILL.
, SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po phą

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 13 
Rez. Telephone Plaza 3200

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez. Tel. DrezeI 919J

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

3102 So. Halsted St
kampas 3 Ist Street

^al.» 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.l 
Nedėliomis it Iventadieniais 10—2.

Ofiso Tel. Victory 2284
Rez. Beverly 0081

Dr. John Francis Riizic
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3046 Wentcvorth Aus., Chicago, III. 
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.

Advokatai

A. A. SLAKIS
Advokatas

Miesto ofisai 77 W. Washington St.
Room 905 Tel. Dearborn 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

JOSEPH J. GRISH
> Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
TeL Boulevard 2100

Ręst. 6515 So. Rocku^U St.
TeL Republic 9723

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe SU prie Claris 
Telefonas State 7660; Valandos 0—6 

W. Side: 2201 W. 22 St. (Cermak Rd) 
Paneddlio, Seredoi ir Pdtnyčloi vak. 6 įki 0 

Telefonai Canal 6122

ADVOKATAS

3241 So, Halsted St
V<S Judąus Resuurąnto

Priima kasdien nuo 9 ryto Iki 9
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6 Penktadienis, birž. 2, 1933

‘NAUJIENŲ1 PIKNIKO
S KUPONAS

♦ *

ra Už 5 ŠIUOS KUPONUS ĮŽANGOS TIKIETAS DYKAI 
Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ, KURIS ĮVYKS BIRŽELIO 
11 DIENĄ, 1933 BIRUTES DARŽE, ARCHER ir 79th. 
KUPONUS GALIMA IŠSIMAINYTI ANT ĮŽANGOS TIKIETO ‘‘NAUJIENŲ” OFISE

ARBA PRIE DARŽO.

and hoping you continueyour 
interesting programa, I rėmam.

Yours sincerely,
Joseph Stažas and Family, 

Barrington, III.

“Naujienų” Piknikas
Dalyvaus du gitaristai-daininin- 

kiai, kurie per tris valandas 
linksmins publiką

žiavimą S. Svilainio darže, ku
ris randasi prie Tautiškų Kapi
nių ir Kean av., Justice Park. 
Kfiubas kviečia visus išvažiavi
me dalyvauti ir pasinaudoti ge
ra proga,
nariai bus priimami be įstojimo 
mokesčio.—A. Zalagenas, korės.

išvažiavime nauj

Be pagarsėjusio ristiko Zbysz- 
kos, “Naujienų” piknike daly
vaus du profesionalai gitaristai- 
dainininkai, kurie vaikščios po 
daržą ir linksmins publiką. Jie 
dainiuos įvairiausias dainas ir 
skambins ant gitarų visokias 
melodijas. Tai bus taip vadi
nami “strollers”, kurių pareiga 
—linksminti publiką.

Turėsime ir daugiau įdomy
bių, apie kurias bus 
vėliau.

šiandien jau telpa 
nų” pikniko kuponas, 
kitę jį. Tas kuponas 
pinamas kas dieną ir 
ateinančią sakaitę,
te penkis kuponus, o paskui juos 
apmainykite ant įžangos tikie- 
to. Atminkite, kad už penkis 
tuos kuponus įžangos tikietas 
bus duodamas dykai. Kuponus 
galėsite išsimainyti “Naujienų“ 
ofise arba prie “Birutės” darže 
vartų pikniko dienoje.

Nauja užeiga North 
saidėje

“skambalas” gadina programo 
skonį.

Bukite toks geras ir pagro
kite plokštelę: “Aš išėjau į gi
relę Volungių šaudyti”. Tą 
plokštelę prašo pagroti mano 
tėvelis^

Su pagarba,
VV. Gudaitis,

Chicago.

Dear

pranešta

“Naujie- 
Išsikirp- 
bus tal- 
per visą

Išsikirpki-

Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubas 

Amerikoje
Iš Kliubo darbuotės

Birželio 5 d. įvyks teisėjų rin
kimai. Kiekvienas pilietis pri
valėtų balsavimuose dalyvauti 
ir atiduoti savo balsą už tą žmo
gų ,kuris, jo manymu, yra tin
kamiausias teisėjo vietai. Šian
dien daugelis lietuvių domisi po
litika ir rūpinasi tapti Amerikos 
piliečiais. Bet yra dar ir tokių, 
kurie tuo nesirūpina.

Mano patarimas visiems likti 
Amerikos piliečiais. Jei turite 
kokių kliūčių, tai kreipkitės į 
organizacijas, kurios pagelbės 
jums visus reikalus sutvarkyti. 
Pavyzdžiui, Lietuvių Piliečių 
Brolybės Kliubas Amerikoje jau 
nuo senai darbuojasi, kad pa»- 
dėjus lietuviams tapti Ameri
kos piliečiais. Jis pagelbsti su
tvarkyti dokumentus, kurie yra 
reikalingi pilietybės popierių 
gavimui. Prisidėkite prie jo.

Sekmadienį, birželižo 4 d., mu
sų kliubos rengia linksmą išva-

šeštadienį, birželio 3 d 
Louis Striupas turės formalį 
atidarymą savo naujai įrengtos 
užeigos adresu 3636 W. North 
Avė.

Teko nugirsti, kad prie “Free 
Lunch” stalo bitfs galima rasti 
ir keptos vištienos. Northsidie- 
čiams gera proga pasinaudoti.

—VBA.

Bridgeport
Pase km i ngi bizn i eriai

P-

uz-

Dear Mr. Zymont:
, I am just one of the many 

Thousantft listeners that hear 
your chlery voice every morn- 
int a t 7 o‘clock. I realy enjoy 
your programs very much and 
I hope that they can continue 
always.

7 o’clock is the hour that I 
get up every morning to go to 

every

BURNSIDE. — SLA. 63 kp. 
mėnesinis susirinkimas 7 vai. 
vak., Tuley Parko stot., 90 st. 
ir St. Lawrence avė., nariai 
kviečiami skaitlingai dalyvau
ti. Bus renkami darbininkai 
dėl kuopos išvažiavimo, kuris 
įvyks 25 d. birželio Dambraus
ko Formoje, Willow Springs, 
III. Komisija surengimo išva
žiavimo J. Aleksandravičia, A. 
Teličėnas ir P. Kučinskas deda 
pastangas, kad surengus pa
sekmingą išvažiavimą. Taip- 
pat bus svarstoma ir kiti svar
bus reikalai. P. Pivorunas sekr.

Mrs. IzabeI Drilling
. 3246 So. Halsted Street

Tel. Victory 9898
Suknių, Apsiaustų, Siutų ir Hemstitching 

Ekspertė.
20 metų patyrimas.

Visiems gerai žinoma siuvėja pasius 
jums tokį rūbą, kokį jus sau pasirinksite. 
Gabioms mergaitėms gera proga už mažą 
atlyginimą išmokti siūti. Pramokusioms 

suteikiamas darbas su alga.

CLASS1FIED APS

Mr. Zymont:
listen to your program 

every morning from station 
WGES. I cnjoy them very 
much. I wish you have longer 
programs. Program 
the heli...it reminds 
street car.

And I wish you 
favor .record “ 
Thanking from bottom of my 
hoart.

Your struly,
Lolelta Gubbins,

Chicago.

O. K., 
mc of

but 
the

play my 
Margarita”.

work; you wakc me 
morning.

Lots of luck to you,
Sincerely yours,

Helen Vitart, 
Chicago.

. —-“f.
Gerbiamas Tamsta:

Kiekvieną rytą Tamstos duo
damasis radio programas yra 
labai gražus; ypač jūsų gro
jamoji įžanginė plokštelė. 
Esant galimu, malonėkit pa
groti liaudies dainelę “Ulonai”.

Kiekvieną rytą klausaus jū
sų programų ir linkiu toliau 
juos tęsti. '. ’ .

Su pagarba,
B. Armoška,

Chicago.

SEKMADIENY, BIRŽELIO 4 d.
Kruopiškių Prog. Kliubo su

sirinkimas įvyks 10 vai. ryto, 
Morning Star Kliubo svetainėj, 
1654 N. Damen Avė.

Visi nariai ir narės kviečia
mi atsilankyti, yra svarbų rei
kalų svarstyti.

Taipgi, dar neprigulinti į 
Kruopiškių kliubą kviečiami 
atsilankyti ir. prisidėti pre virš- 
minėto kliubo.

V, Cepulevičius.

Peter Conrad
Fotografuoju jūsų na

muose arba studijoj 
•023 S. Halsted St 

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

Business Service
NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 

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

LANDLORDS BUREAU OF CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951-2952 

Męs esame jau šiuo adresu viri 40 metų

PRANEŠIMAI
NAUJIENŲ SPUI.KA

MES KASDIEN
Pavalgidinsim jus gardžiais valgiais 

ir Pagirdysim skaniais šaltais gė
rimais. Praiome į musų daržą.

Smith's Palm Gardeli
4177 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2235

VISUOMENES ATYDAI
Turime gerų pirkinių pigiai už cash 

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 morgt- 
Čius, kontraktus, Bills of Sale, Leases 
ir tt. Musų obalsis — “Greitas it 
Teisingas patarnavimas".

Viršminetais reikalais kreipkitės pas mus.
PAUL M. SMITH B CO.

REAL ESTATE — LOANS — 
INSURANCE

4425 South Fairfield Avenue 
Lafayette 0455

Kuraūskai — kurie buvo 
dėję Frank’s Battery and Igni- 
tion Station adresu 650 W. 35 
St. sėkmingai vedė biznį. 
Frank gerai supranta savo 
amatą ir gerai atlieka jam pa
vestus darbus. Dabar Frank 
jau yra kitoj vietoj, 4559 So. 
Halsted St. ir laiko Stock 
Yards Battery and Ignition 
Station. Perdirba bateries, — 
naujas batteries taip pat dir
ba, sutaiso starterius, genera
torius ir “ignition”, o taip pat 
ir abelną mechanišką darbą at
lieka gerai. Reikalui esant, 
galima kreiptis prie bile kurios 
stoties, kaip tai: 650 W. 35th 
Street.

Dear Mr. Zymont:
Just a few lines to lot you 

know that another family is 
enjoying your radio programs 
immensely.

We listen j n every morning 
and have not missed a single 
broadcast since you started to 
be on the air. It is something 
we look forvvard to, to help us 
start tlie day right.

The ncws part appeals to us 
very much as does tlie music 
and we wiah you would please 
play a polka for us some day.

Wishing you tlie best of suc- 
ccss i n all your undcrtakings

šiandien visiems Lithuanian 
News Loan & Bldg. Assn. 
(Naujienų) spulkos nariams iš
siuntinėta pakvietimai j šeri- 
ninkų susirinkimą, kuris įvyks 
birželio 10 d. 1933. Kurie ne
galėsite dalyvauti, malonėkite 
prisiųsti įgaliotinius arba jga^- 
lioti valdybos nąrius pasirašy
dami ant ten pridėtų proxy.

Taipgi malonėkite priduoti 
savo

Simono Daukanto Draugija 
laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, birželio 4 dieną* 
1933, 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetainėj, 
3133 So. Halsted St.

Nariai būtinai malonėite pri
būti, nes yra svarbus susirinki
mas reikale apsvarstymo ir iš
mokėjimo pomirtinių, taipgi 
reikia išrinkti komisiją pertik
rinti draugijos turo iš šio pus
mečio. Taipat būtinai pasirū
pinkite apie savo duokles drau
gijai, nesumokėjus šiame susi
rinkime liksite išbrauktu.

Valdyba.

RADIO KLIUBO
PROGRAMAI

(APART NEDĖLD.)
Iš STOTIES

1 3 6 0 KILOCYCLES.

Patemijimas gau
nantiems pašalpą

Automobilių nelai
mėje sužeista p-nia 

Malinauskienė
BRIDGEPORT.—Gegužes 

kapų puošimo dienoje, prie 
cramento ir 47 gatves įvyko ne
laime. Malinauskams važiuo
jant i kapines, visu smarkumu 
atlėkė automobilius ir smogė į 
jų mašiną. Nukentėjo Malinaufe- 
kų automobilius, o pati p-ia Ma
linauskienė lengvai tapo sužeis
ta.

P-nia Malinauskienė yra Dixie 
valgyklos dalininkė.

—Senas Petras.

30, 
Sa-

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

J. OKSAS
2649 W. 43 St.

AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Baterės ir visi elektros pataisymai prie 

automobiliaus, padaromi su garantija. 
Kainos prieinamos. Naujus ir vartotus 
tairus parduodame. Kreipkitės.

STOCK YARDS BATTERY 
AND IGNITION STATION

4559 So. Halsted St. Yards 0323 
arba Franks, 650 W. 35th St.

Yards 6701

Huston Thompson, buvęs Fe
deralinės Prekybos Tarybos na
rys, kurį prezidentas Roose- 
veltas paskyrė tyrinėti netiks
lius privatinių elektros kompa
nijų naudojimus Musele Shoals 
valdžios hydro-elektros stoties.

. « , %

RADIO
Atsiliepimai apie Radio Kliu

bo rytinius programas iŠ sto
ties WGES.

Gerbiamas A. Žymontas:
Širdingai ačiū už jūsų to

kius gražius programus. Kiek
vieną rytą man jie suteikia 
daug linksmumo ir visą dieną 
tik mąstau apie juos.

Kalba labai graži, bet

Su pradžia birželio mėnesio Illinois 
Emergency Commission įvedė naują gro- 
serio orderių išdalinimo tvarką. Komi
sija tikką užbaigė naują groserių re
gistraciją, ir groserio orderius galima bus 
gauti tik tose grosernėse, kurios užsire
gistravo Komisijoje.

Suregistruoti visas tas krautuves — 
grosernės yra nemažas ir labai keblus 
darbas. Ims nemažai laiko pakol viskas 
bus tvarkingas suorganizuota. Be abejo, 
atsiras nemažas skaičius groserninkų. ku
rie nebus užsiregistravę ir todėl žmones, 
kurie eis pas tuos groserninkus, bus pa
siųsti į kitas, jau užsiregistravusias krau
tuves.

Jeigu jus iki šiol gavote orderį į ne
priklausomų groserninkų krautuvę jūsų 
apielinkėje, atsargiai tėmykite savo gro
serio orderį. Jeigu jisai bus išrašytas 
ant “chain store”, padarykite investiga- 
ciją. Pirmiausiai sugrįžkite pas groser- 
ninką, kur jus pirmiaus gavote savo gro
serio orderį, ir paklauskite jo, ar jisai 
užsiregistravo komisijoje. Jeigu jisai 
nesiregistravo, susiraskite kitą nepriklau
somą groserninką savo apielinkėje, ir gau
kite savo orderį pas jį.

Jus neturėtumėte turėti jokių keblumų 
išsimainyti savo orderį ant groserių ne
priklausomoj grosernėj. Didžiausia da
lis jų jau užsiregistravo, o kas liečia 
“Midwest Stores“ sankrovų, tai visos 
jos yra jau užsiregistravusios komisijoje. 
Jų yra virš 300 šiame mieste, ir be abejo 
jums nesunku bus surasti “Midwes< 
Stores” sankrovą jūsų apielinkėje.

Mes seniai pastebėjome, jog “chain 
Stores” buvo pilnai privilegiruotos. Tas 
suprantama nėra gerai. Paremti nepri
klausomą groserninką turėtų šviesuomenė, 
ir tie, kurie gauna tokius orderius iš pa
šalpos stočių.

Todėl, jeigu po tos naujos registraci
jos jus busite pasiųstas į “chain Stores" 
sankrovą, be jūsų pilno sutikimo, sugrįž
kite į pašalpos stotį ir pareikalaukite, 
kad jūsų orderis butų išrašytas į nepri
klausomą groserninką, kuris yra stoty 
užsiregistravęs, nes niekas jus negali vers
ti eiti* pirkinėti į krautuvę, į kurią ius 
nenorite eiti.

knygeles ..dėl patikrinimo.
T. Rypkevičia, sekr. 
į .-SfHĮI ,,!■)!]Į1* į

K. KALAINIS
Noriu pranešti tiems, kurie 

esate pirkę mano mortgedžių 
iš UNIVERSALį STATE BANK 
ir kuriems ja>u reikia gauti 
nuošimčius, atsilankykite'į ma
no ofisą kur a$ mielai jums 
išmokėsiu — asmeniškai be jo
kių agentų. J^MJ<ftlaiiiis, 4126 
So. Rockwell St., arba 3954 
Archer Avė. Ląfayette 1624.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerkoj metinis išva
žiavimas, piknikas birželio 4 d. 
S.Svilainio darže, prie Tautiškų 
Kapinių ir Kean Avė., Justice 
Park, III. Už nebuvimą ant 
pikniko nariams bausmė 50c. 
Muzikantai gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius ir nau
jiems nariaų)^ ųž dyką prisi
rašymas. Pusmetinis mitin
gas bus 6 d. birželio, Jono 
Garbus svet. 8 v. vak. 3749 S. 
Halsted St. W. Didžiulis.

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

For Rent
RENDON Storas pigiai, įtaisyta dėl 

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

6 kambariai pagyveni- 
garadžius. 

Gera vieta, netoli

1635 So.
Canal

Canal St. 
6019

Automobiles

PIKNIKAS 
SU DOVANOMIS RENGIA 

Joniškiečiu L. K. Kliubas 
BIRŽELIO 4 DIENĄ, 1933 METAIS 

J. J. Spaičio Darže
prie pat gatvekarių Archer kelio prieš Oh Henry Park. 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
įėjimas į daržą dykai.

Bus duodamos dovanos, 1) rankų darbo medinė lėkštė (Hand made 
w o ode n Tray), 2) Midget Radio, 3) baksas cigarų, 4) baksas kendžių.

P. S. Jeigu kliubas negalėtų išdalinti dovanas birželio 4 d., tai 
jos bus duodamos kitame piknike rugsėjo 3 d., 1933 tame pačiame darže.

Kviečia visus atsilankyti KOMISIJA,

PENKTADIENY, BIRŽELIO 2
Jaunų Liet. Am. Tautiškas 

kl. laikys mėnesinį susirinkimą 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted st. Visi nariai malonėki
te laiku pribūti, nes randas 
daug svarbių reikalų, kuriuos 
būtinai turime aptarti.. Kurie 
esate pasilikę su šių metų mo
kesčiais, malonėkite ant šito, 
susirinkimo apsimokėti.

R. S. 'Kunevičia.

Illinois Lietuvių Pašelpos 
Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks Chicagos Liet. Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St., 
7:30 vai. vakare.
biečiai būtinai: atsilankykite, 
nes pusmetinis yra svarbus su
sirinkimas dėl visų narių.

A. Kaulakis, rašt.

Visi kliu-

Ramygaliečių Aido Kliubas 
— Kaip kas mėnesis, pirmam 
penktadieny taip ir šame mė
nesy, birželio 2 d. laikys susi
rinkimą pas p. A. Zalatorį, 
2322 S. Leavitt eit., 8 vai. va
kare. Kviečiama visus susi
rinkti Ramygalietis.

VATENTS
prie patentu. Neriek 
kuoMt vllMn&unl 
apsaugojimu ■ a v o
sumanymu. Prisius* 
hite braižini ar mo
deli dėl instrukrfte, 
arba rafeklte

..•ar

DYKAI 
KNYGELI

Jalo’» Fatėnt’’” of Ia«
ventlon” formoa. Nlęlto aimana 
ui informaeljaa M aarztl- Basi- 
rsSinSJlmal laikomi oaaloit^rie. 
Greitas,. atsargai, rupesfiagaa .p* 
tarnavimas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Rdglątered'Patęnt Attorney

49-A SeeorUy Savints « CoaHnerelki
Bank BnlMIng

(DiMctiy .aoroM ;^ręst l'rom ‘Wt«nt Oflic®)

‘ ąrAMUNCMTON. »•

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

Northwestern Moterų Kliubo 
Draugiškas išvažiavimas įvyks 
nedėlioj, birželio 4 d., 1933 
Jefferson miškuose. Northsidės 
moterys žada atsivežti visokių 
skanumynų ir vaišys vislus sve
čius veltui. Taipgi bus smagi 
muzika. Kviečia Komitetas.

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

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

Neparduodame jokių gyduolių ir ne- 
suvedžiojame jus prižadais.

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

JOHN YOGELLA
3354 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

MOTOSE RAHKERS

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOT ARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite j musų spulką 

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St

Lietuvių Motelis
Gera vieta apsistoti 
atvažiavusiems iš ki
tų miestų, 
transportacija 
dviejų gatvekarių li
nijų. Kainos 
mos.

Walter 
Neffas

2435 S. Leavitt 
CHICAGO, ILL.

Gera 
prie 

že-

St,

NAUJOJ VIETOJ

BRIDGEPORT HARDWARE AND 
PAINT CORPORATION 

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

BARGENŲ:
Sienoms popiera rolelis 

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

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

AR JŪSŲ STOGAS KIAURAS?

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

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

Tel. Yards 3408 

VICTOR BAGDONAS 
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir į tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas
RAKANDŲ IR PIANŲ 

PERKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, III.

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

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

JUOZAS J. HERTMANAVIČIUS
814 W. 33rd Su 1 lubos 

Real Estate Paskolos--
.Visokia Apdrauda —- Viešas Notaras 

Prirengiu legalius dokumetus ir teiktu pa
tarnavimą, kokį teikia “Landlords“ įstaigos

NAUJI CHRYSLER IR PLYMOUfR 
. 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, pistoną 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 ^utorn. įstaigą

AUTOMOBILIAI
Chevrolet vieno tono trokas, 1931', 

Stake Body, gerame 
giai.

100 vartotų karų, visokių išdirbys- 
čių, visokios kainos, 30 dienų garan
tija.

ATLAS AUTO PARTS CO., 
2127 So. State St., 
Tel. Victory 8123

stovy, labai pi-

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Aš PRARADAU savo puikiausi 20 
kambarių 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

PARDAVIMUI 8 pėdų Wall Cace — 
12 pėdų Cigar Case 7 ir 4 pėdų Show 

Cases pigiai. 1125 W. 59 St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Soft Drįsk Parteris, 
pilnai įrengtas su namu, pigiai, $2500.

1153 W. 47 St.

PARDAVIMUI groernė, biznis iš
dirbtas per daugelį metų, priežastis par
davimo vyro liga.

3246 So. Emerald Avė.

. Real Estate For Sale
. Nąmai-Žeme Pardavimui

PARDAVIMUI gražus ant bulvado 
tetas. 33x125, kampas Marųuette Road 
ir Maplewood avė. Bargenas, agentai te- 
ncatsišaukia. Tel. Cedercrest 2216.

PARDAVIMUI mūrinis bizniavas 
namas 5 flatų — taipgi 4 flatų medinis 
namas. Lengvų išmokėjimų. Priežas
tis vyro mirtis. 919 W. 35 St.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, yra rooming house ir soft drink 
parteris at 1 lubų. Mainysiu ant far- 
mos. 1125 W. 59 St.

Ja. į.




