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Kovoj su vagimis žtivo 
du policijos viršininkai

laukiantieji žmonės 
bendrininkai. Vienas

Pietinėse minkštųjų 
anglių kasyklose įve
dama 35 vai. savaitė

Šiandie vakare išvažiuoja j Californiją 
parsivežti Lockheed lėktuvą kuriuo šią 

vasarą skris per Atlantiką Į Lietuvą

Svarsto apie formalį areštavi 
mą Chfcagos magnato, pra 
šant Amerikos valdžiai

Amerikos hitlerinin
kai mokinasi muštro

Turkija sulaikė Sa 
muel Insulla ir išduo 

sianti Amerikai

vesti bylas prieš 
kodeksui.

Chicagos demokratų 
bosas atsiėmė val

džios kontraktus

Federalinė valdžia atleis visus 
CWA darbininkus. Kitur juos 
paims pačios valstijos

Suktybės Illinois be 
darbių šelpimo ad

ministracijoje
Jau ir Anglija nori 

išbandyti NRA
Martin A. Ank

ISTANBUL
.—Turkijos

Chicago, III. šeštadienis, Kovo-March 31 d., 1934

Vien New

Toliau 
prieš 
kru-

Visos geležies liejiklos pakėlė algas savo 
darbininkams apie 10 nuoš. Pakėlimas 

algų liečia apie 350,000 darbininkų

jos diena. Jį ten sutiks AL- 
TASS centro valdybos nariai 
ir kiti darbuotojai.

Tirs Wirt kaltinimus 
“smegenų trustui”

CARBONDALE
Kad padidinti

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

• Chicngo. TL.

angliakasių 
samdą, Raylor Coal Co. išmėtė 
iš kasyklos anglių krovimo ma
šinas. Manoma

NEW YORK, 
Astor, kuris vienas valdo 
didelių lūšnų 
kuris pirmas pasiūlė tuos tene- 
mentus parduoti miestui, kad 
miestas galėtų juos nugriauti 
ir jų vieton pastatyti pavyz
dingus gyvenimo namus, dabar 
praneša, kad visi jo valdomi 
tenementai bus ištuštinti iki 
bal. 15 d.

Kiek Lietuvoje yra 
vaistiniu

ir jau prisipažino 
maisto, drabužių ir 
derins.

Del suktybių yra
daugiau tos komisijos darbinin

Susitarimas su unijd palies 
apie 350,000 angliakasių. Kar
tu pakeliamos angliakasių al
gos

PETERSBURG, Ind., k. 30.- 
Ward Davis, 20 m., besivažinė 
damas skolintu automobiliu nu 
šovė Anavę France 16 m., ku 
ri jį atstūmė. Del žmonių gru 
mojimo jį nulinčiuoti, Davis iš 
gabentas j neskelbiamą kalėj i

WASHINGTON, k. 30. — 
NRA administratorius Johnson 
reorganizuos NRA, kdd iš ko
deksų ruošimo dabar ją pa
versti į kodeksų pildymo pri* 
žiūrėjimo įstaigą. Bus pra
plėstas ir teisių skyrius, kad 
galėtų pagelbėti teisingumo de
partamentui 
nusikaltėlius

James-Janušauskas vyk 
ta parsivežti lėktuvą

Planuoja sugryšti namo bal
andžio 8 d. i š ryto. Pasiekęs Chi
cago lakūnas nusileis Ford 
Lansing Airporte, kur pernai 
įvyko pirmoji ALTASS aviaci-

CHICAGO.—šįvakar lakūnas 
Juozas R. James-Janušauskas 
išvažiuoja į Burbank, Califor
niją, kad pargabenti iš ten ae
roplaną, kurį Amerikos Lie
tuvių Trans-Atlantic Skridimo 
Sąjunga nupirko antram skie
dimui j Lietuva.

KAUNAS. — Praeitų metų 
pradžioje Lietuvoje buvo 295 
vaistinės. Pridėjus, kad dar 
prie kiekvienos ligoninės yra 
vaistinė—sudarys 315 Klaipė
dos krašte yra 15 vaistiniu. 
Pridėjus ligoninių 11 vaistinių, 
bus 26. Tuo budu visoje Lie
tuvoje yra 341 vaistinė.

ROCKFORD, III., k. 30. -■ 
Nuo 1930 m. Rockfordo gyven
tojų skaičius sumažėjo 8,000 
žmonių.

sužeisti, 
atsišaudydami 
pasinaudodami 
vietomis ir miškai*, < 
Policija dėl tanku

mų plėšikus iš akių pametę. 
Vėliau plėšikai sulaikė ant ke
lio važiavusį ūkininką, atėmė 
iš - jo arklius ir nuvažiavo Jo
navos link. Policija visų ener
gingumu daro žygius piktada
rius sulaikyti.

kad tą patį 
padarys ir kitos pietinio Illinois 
kasyklos.

rakete alg 
darbininkams

Kiap 9:15 vakare lakūnas ap
leis Chicago Santa Fe trauki
niu ir pasieks Californiją ant
radienį rytą. Burbank mieste 
išbandys aeroplaną, kurį spe
cialiai statė Lockheed Aircraft 
Corporation. Pabuvojęs ten 
keletą dienų ir persitikrinęs, 
kad aeroplanas yra tvarkoje, 
lakūnas sumokės korporacijai 
visus pinigus ir išskris Chica- 
gon.
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Streikai ir riaušes 
Ispanijoje; naikina 

bažnyčias

VVASHINGTON, k. 30. —At 
stovų butas po smarkių deba 
tų nutarė tirti Gary, Ind., mo
kyklų viršininko Dr. Wirt kai 
tinimus, kad “smegenų trus- 
tas” buk suokalbiaująs nuvers
ti prezidento Roosevelto vai 
džią ir įvesti komunizmą.

LONDONAS, k. 30. Valdžia 
per kelis metus laukė, kad pa
grindinės Anglijos 
reorganizuosis ir 
prie naujų sąlygų, 
sulaukdama, dabar

namą 
norėjo 
šiškos 
polici-

CHICAGO
lan, pirmas pagelbininkas Illi
nois Emergency Relief Comis- 
sion auditorius, tapo areštuotas 

klastavęs 
anglių or-

vogtų daiktų ir suimti 
žuvų vkm. šiškos sody- 
Ten buvo rastas įtaria- 

vagystėse vagis-recidivis- 
Draučiunas Jonas ir te.i 
jis buvo sulaikytas. Pa- 
šiškos ir kitų asmenų, ku- 
policijos žiniomis turėjo 
— nerado.

CHICAGO.—Agrikultūros ad
ministracija atėmė laisnį 
Peoples Dairy Co., 2410 S. 56 
Avė., Cicero ir Lombard, už 
tai, kad ji laužė kodeksą ir ne
mokėjo farmeriams nustatytų 
kainų už pieną, taipgi neduoda
vo valdžiai jokių raportų, kaip 
to reikalauja pieno kodeksas. 
Pjeninės , savininkas Shissler 
bus patrauktas į teismą.

Jau pirmiau buvo areštuoti 
du Lawndale skyriaus darbi
ninkai, kurie prisipažino klas- 
tavę orderius ir su pagelba 
groserninkės Mrs. Mary Bar- 
tuska juos iškeisdavo į pini
gus. Tuo budu jie pelnę kelis 
tūkstančius dol.

Dar nežinoma kiek orderių 
suklastavo Anklan, bet spėja
ma, kad nemažiau kaip už $15,- 
000.

reikalingus
Bet jau prieš kurį lai- 

darbus 
atlei- 

darbus 
šiandie

CHICAGO.—Chicagos demo
kratų bosas ir Illinois komiti- 
manas Patrick Nash atsiėmė 
valdžios kontraktus, kuriuos jis 
buvo gavęs prie sanitarinio ka
nalo statybos.

Jis buvo priverstas atsiimti 
kontraktui prezidentui Roose- 
veltui pareiškus pageidavimą, 
kad politikierių kontroliuojamos 
kompanijos nedaylvautų varžy
tinėse dėl valdžios darbų. Del 
tos priežasties viešųjų darbų 
administracija atsisakė jo kon
traktus tvirtinti ir jis buvo 
priverstas kontraktų atsisakyti.

industrijos 
prisitaikins 
bet to ne- 
ruošiasi į< 

vesti savo kontrolę, kas ilgai
niui gali privesti prie priėmimo 
kodeksų ir įvedimo ką nors pa
našaus j Amerikos NRA.

Pirmas žingsnis bus pradėtas 
algų medvilnės ir audimo 

pramonėje. Valdžia nebandys 
nustatyti algų, bet kai samdy
tojai susitars su darbininkais 
dėl algų, tai tam susitarimui 
valdžia priduos įstatymišką 
formą. Pradėjus su viena pra
mone, tą patį teks taikinti ir 
kitoms pramonėms.

MADRIDAS, k. 30. — Madri
du! besiruošiant prie velykų 
švenčių, Malaga pavirto į tik
rą karo laiką, anarchistams ir 
sindikalistams paskelbus ten 
generalinį streiką. Streikas ta
po paskelbtas lapeliais ir jau 
ištiko keli smarkus susirėmi
mai su policija, kuriuose vie
nas policistas liko užmuštas ir 
20 žmonių sužeista, 3 jų gal 
mirtinai. Streikieriai nusinešė 
savo sužeistuosius, kad jie ne
pakliūtų į policijos rankas.

Streikai plečiasi Valencijoj ir 
Saragossa. Daugely kitų mies
tų išliko riaušių.

Puolimai bažnyčių tebesitę- 
Tie-s Zamora bomba naktį 

visai sugriovė katalikų bažnyčią. 
Tai jau ketvirta bažnyčia su
naikinta šią savaitę.

NEW YORK, k. 30. — Gerard 
Sxvope, prezidentas, paskelbė, 
kad General Electric Co. pra
dedant nuo bal. 1 d. pakelia 
algas 10 nuoš. visiems darbi
ninkams, kurie uždirba mažiau 
kaip $2,600 į metus,.. Pakėlimas 
palies apie 30,000 ar 40,000 dar
bininkų ir bendra pakėlimo su
ma sieks apie $4,000,000 į me-
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Lakūnas Juozas R. James
Janušauskas

CHICAGO 
ne valdžia užbaigia visus Civil 
Works Administration darbus 
ir paleis iš darbo visus CWA 
darbininkus.

» CWA darbai buvo įsteigti, 
kad kovoti nedarbą ir kad be
darbiams, vieton pašelpos, su
teikti kokį nors darbą. I trum
pą laiką prie CWA darbų' buvo 
suimta apie 4,000,000 bedarbių. 
Jie dirbo viešus, bet ne taip 
labai reikalingus ir skubius 
darbus 
ką buvo pradėta tuos 
mažinti ir darbininkui 
dineti, kad laipsniškai 
likviduoti iki bal. 1 d.
visi darbai likviduojami ir dar 
dirbę darbininkai paleidžiami iš 
darbo.

Vien Illinois valstijoje iš 
darbo šiandie bus paleista 120,- 
000 CWA darbininkų.

Niekurios valstijos pačios tęs 
tuos darbus. Taip Illinois vals
tijoje prie tų darbų bus suim
ta apie 115,000 bedarbių. Bus 
imami tik tie darbininkai, ku
rie yra labiausiai reikalingi 
pašelpų.

Chicagai ir apieiinkei federa- 
tls oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt sniegas; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 6:-

ron Steel Hoop Co., National 
Tube, American Steel and Wire 
Jonės & McLaughin Steel Cor
poration, National Steel Cor
poration, Gulf States Steel, 
Continental Steel Company, 
American Rolling M iii Compa
ny, Acme Steel Company. 
Houde Engineering Company.
KELIA ALGAS IR RUDOS 

KASYKLOS

WASHINGTON, k. 30.— Di
delis šuolis Amerikos darbinin
kų judėjimo istorijoje tapo pa
darytas vakar, kai United 
Mine Workers of Am., anglia
kasių unija, išgavo 7 vai. dar
bo dieną ir 35 vai. darbo sa
vaitę dėl didesnes pusės 350,- 
000 angliakasių, kurie dirba 
minkštųjų anglių kasyklų Ap- 
palachian apygardoj. Apie tai 
paskelbė bendras kasyklų savi
ninkų ir unijos atstovų susi
rinkimas.

Angliakasių unija yra pir
moji didelė darbininkų organi
zacija, kuri iškovojo 7 vai. dar
bo dieną ir 5 dienų savaitę.

Naujoji sutartis, kuri užims 
vietą bal. 1 d. išsibaigiančios 
sutarties, tapo paduota ir vi
soms kitoms minkštųjų anglių 
kasykloms. Jei ir kitos kom
panijos prisidės prie sutarties, 
tai nuo pirmadienio apie 450,- 
000 angliakasių pradės dirbti 
po 35- vai. į savaitę.

Sulig kodekso, angliakasiai 
dabar dirbo 40 vai į savaitę, 
o pirmiau dirbdavo 48 vai.

Dirbs trumpiau ir daugiau 
uždirbs

jųjųr Artnonas‘ daiig kartų sė 
dėjęs kalėjime už įvairias va 
gystes ir įsilaužimus ir kitai 
jo sėbras, šie asmens pažiurę 
jo į šiškos gyvenamą 
ir, nepamatę šiškos, 
praeiti pro šalį, čia iš 
gyvenamo namo išbėgo 
ja ir pareikalavo pasiduoti.

1

Į policijos reikalavimus pikta
dariai tuojau atsakė šūviais 

ir čia pat buvo vachmistras 
Žukauskas ir vyr. policininkas 
Selmistraitis 
plėšikai 
policiją, 
muotomis 
paspruko.

NEVV YORK, kovo 30. — 
Plieno trustas, United States 
Steel Corporation paskelbė, kad 
ji ir visos jai priklausančios 
geležies ir plieno kompanijos 
pakelia darbininkų algas vidu
tiniškai 10 nuoš. Plieno trus
tui dirba apie 190,000 darbi
ninkų.

Plieno trustui pakėlus algas, 
ėmė skelbti algų pakėlimus ir 
visos kitos didžiosios geležies 
liejiklos,taip kad algų pakėlimas 
palies apie 350,000 darbininkų. 
Bendra algų pakėlimo suma 
vidutiniškai sieks nuo $35,000,- 
000 iki $40,000,000 į metus.

Šiandie baigiami yra 
visi CWA viešieji 

darbai

DULUTH, Minu., k. 30. — 
Pickands Mather Co., stam
biausi savininkai geležies ru
dos kasyklų Superior ežero 
apielinkcse, paskelbė pakelian
ti darbininkų algas 10 nuoš.

Tikimasi, kad ir kitos gele
žies rudos kasyklos šioj apie- 
linkej irgi pakels 
algas.
PAKĖLĖ ALGAS

ELECTRIC

ties 
rie 
būti
Policija višą naktį šiškos vien

kiemy laukė
parvykstančio šiškos, nes nu
manė, kad šiška yra Įyir nors 
išvykęs vogti. Apie pusę 6 vai. 
šiška parvyko į savo vienkie 
mį vežinas prisikrovęs vežimą 
prekių, kurias jis buvo su sa
vo sėbrais pavogęs Semelišky- 
je. šiška buvo sulaikytas ir 
nugabentas kartu su Draučitf- 
nu į Žaslius. Policijos valdi
ninkai Šiškos
toliau kratą ieškodami vogtų 
daiktų. Apie 9 vai. ryto poli
cijos valdininkai pamatė, kad 
ateina 
šiškos

Niekurios mažesnės 
kompanijos ėmė kelti 
prieš kelias dienas. Jau 
buvo spėta, kad pakėlimas al
gų galbūt bus visuotinas. Da
bar dar tik kelios mažesnės 
liejiklos dar nėra paskelbusios 
algų pakėlimo, bet ir jos vei
kiausia turės pasekti didžiąsias 
kompanijas.

Ikišiol algų pakėlimą paskel
bė: United States Steel Gorp., 
Bethlehem Steel GHm Cariie- 
gie Steel. Yougnstown Steel 
and Tube Co., Republic Steel 
Corp., Inland Steel Co., Ten- 
nessee Coal, Iron and Railroad 
Co., Mamoning Valley Co., Sha-

Turkijoj, kovo 
valdžia, prašant 

Amerikos valdžiai, sulaikė bu
vusį Chicagos magnatą Sa- 
muel Insull ir laiko jį tikru 
belaisviu jo laive Maiotis, tuo 
pačiu laiku svarstydama ką juo 
daryti: ar jį formaliai areš
tuoti ir išduoti ^Amerikai, ar jį 
paliuosuoti.

Tikimasi, kad teismo nuos
prendis dėl arešto bus išneštas 
bėgyje ateinančių 48 valandų.

Insultas laikomas laive po 
apsauga, kad nenusižudytų. Jis 
esą visai susmukęs kai sužino
jęs, kad Turkija jį sulaikė ir 
ruošiasi areštuoti.

Ar važiuosite pava
sary Lietuvon?

Tiems, kurie pavasary ren
giasi atlankyti Lietuvą — jau 
laikas išlengvo pradėti rūpin
tis apie dokumentus, pasirink
ti laivą ir t. t., kad kelionė bu
tų smagi ir patogi. J4eatidė- 
liokite, bet tuoj aus ateikite 
arba rašykite į musų laivakor
čių skyrių. Informacijas vel
tui suteiks

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
visiems skailylajams, bendradarbiams, draugam 
ir rėmėjams linki “NAUJIENOS”

Vakar 
apie 9 vai. ryto krim. polici
jos tarnautojai ir Žaslių viešo
ji policija Žuvų vkm., norėjo 
sulaikyti 2 asmenis, šie as
mens 

pasipriešino atsišaudydami 
ir laike su’sišaudymo buvo sun
kiai sužeisti kriminalinės poli
cijos Kauno apygardos vyr. 
policininkas Selminstraitis ir 
Žaslių nuov. policijos vachmi
stras Žukauskas. Žukauskas 
apie 11 vai., suteikiant jam 
pirmą pagalbą Žasliuose pas 
gydytoją, mirė. Kriminalinės 
policijos Kauno apygardos vyr. 
policininkas Selminstraitis spe- 
cialiu traukiniu buvo atvežtas 
į Dr. Basanavičiaus Karo ligo
ninę ir buvo padaryta jam ope
racija, bet apie 8 vai. vakaro 
mirė. Abu policijos tarnauto-j 
jai buvo sužeisti į vidurius.

Kriminalinės policijos valdi
ninkai su viešosios policijos 
tarnautojais kovo 6 d. vakare 
darė patikrinimą norėdami su
rasti 
vagis 
boję.

NEW YORK, k. 30. —Prof.|maS 
Moley žurnalas “Today’ iškelia 
aikštėn, kad hitlerininkai Ame
rikoje sparčiai organizuojasi ir 
slapta lavinasi muštro. Tie 
muštro pratimai yra daromi vi
soje šalyje, kur tik yra hitle
rininkų kuopelės 
Yorke į tas kudpeles kas sa
vaitę įstoja po 400 naujų na
rių. Tas hitlerininkų jačei- 
kas Amerikoje remia Vokietijos 
naciai.

Atėmė laisnį Cicero 
pienineiAngliakasiai iškovojo ne tik 

darbo valandų sutrumpinimą, 
bet ir pakėlimą algų. Ikišiol 
pietinėj Appalachian apygardoj 
anglakasiai už 8 vai. darbo die
ną gaudavo $4.20, dabar gi jie 
gaus $4.60 už 7 vai.

Keli pietiniai distriktai ne 
tuojaus priėmė naują sutartį ir 
derybos dar tęsis.

Pakėlimas algų reikš, kad 
angliakasiai dabar uždirbs apie 
$25,000,000 į metus daugiau, 
negu* uždirbdavo ikišiol.
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Lietuvon Vikingų Keliais
1| atsakymui. Perdaug jąu, ko
lega, jus skrupuliantiškas. Na. 
tiek to.

Taigi dabar, ir pats nežinau 
ką jums čia tokio pasakyti ir 
parašyti. Dentisterija Lietuvo
je kodėl tai aš beveik mažiau
sia ir domėjausi. Bet, jūsų trys 
centai. Todėl pabandysiu dpo? 
ti jums truputį medžiagos — 
manau, visgi nors trijų centą 
vertes.

Rašo Dr. C. Kasputis
Norėjau šį tą parašyti apie 

Lietuvos ministerius, genero
lus ir artistus. Bet, išrodo, kad 
šiandien teks man kalbėti tik 
apie Lietuvos dentistus. štai 
kodėl.

Gavau m?o daktaro Thomas- 
Tamasausko iš Cleveland'o, 
Ohio, laiškutį, kuriame jisai 
manęs prašo parašyti apie dan
tų gydytojus Lietuvoje. Jisai 
tuo labai žingeidauja. Su laiku 
mano važiuoti Lietuvon, kad 
ten apsigyvenus.

DK Thomas net prisiuntė 
man trijų, centų pašto ženkle-

Linksmų Pavasario 
švenčių—Velykų 

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Pacientams

Geriausias būdas mokslo at
žvilgiu su* dentisterijos stoviu 
Lietuvoje susipažinti; tai bu** 
tų universiteto odontologijos 
skyrius. Tai būtinai norėjau 
padaryti. Bet vasara Lietuvo-i 
je tokiam tikslui ir darbui vii 
sai neatatinka. Vasaros metu 
Vytauto universitetas- nefunk
cionuoja. Priegtam odontologi* 
jos skyriaus vedėjas buvo , iš r 
važiavęs į pietinę Franciją gy
dytis.

Todėl, matote, mažai 
liu jums ir pasakyti, 
siu nors paviršutiniai 
ilnti įgytais įspūdžiais, 
siu* nuo Klaipėdos.

ką ga- 
Bandy- 
pasidat 
Prade*

A. Juozaitis, D.D.S.
3261 So. Halsted St.

Phonc Victory 5018

Linksmų Pavasari o 
Švenčių— Velykų

Linkime Visiems Savo
Draugams ir Kostumeriams

Frank Vaičkus
Bučcrne ir^Groserne

634 W. 35th St.
Phone Boulcvard 7234

gydytų nei 
chirurgija

tai lygina-

Linksmų Pavasario Švenčių

Linkiu Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams

SOUTH WATER
TAVERN

Užlaikome geriausios rųšies 
rimus alų ir cigarus.

Savininkė M. YUTELIENŪ
1445 So. Ifalsted St

atatiktų

sė

Linksmų Pavasario Švenčių 
VE L Y K Ų—Li n kiu V įsiems 

Savo Draugams ir 
Kostumeriams

P. NOVER
Laikrodininkas

4148 Archer Avė.
Telefonas Lafayettc 3817

Linksmų Pavasario
Švenčių—Velykų 

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams

NARVID’S BAKERY
M. R. NARVILAS, Sav.

J 2424 W. 69th St.
Plionc Prospcct 5705

ir
6558 S. Westeni Avė.

Phone Hemlock 3193

“Wejli weir ~ nenoromis 
sau prasijuokiau* — geresni 
biznieriai nei kait kurie musų 
Amerikoje*

Įeinant patėmijau ant durų 
priėmimo* valandas: — nuo 1.0 
iki 12 ryto ir nlio 2-5 vakaro. 
Tai viskas. Visai žmoniškai.

Jauna, baltai apsirėdžiusi 
daktaro asistentė, mane už
klausė vokiškai, ko aš noriu*. 
Paaiškinau, kad atėjau padary* 
ti daktarui socialį vizitą* Jinai 
tai pranešė daktarui ir. tuoj 
užprašė mane vidun j kabine
tą*. Paaiškinau- jai, kad. laiko 
turiu ir palauksiu, kol dakta
ras užbaigs savo darbą.

Neužilgo daktaras atleido 
cientus ir aš atsidūriau jo 
binete.

Pradėjau vokiškai. Paaiški
nau kas aš, iš kur ir savo at
silankymo tikslą. Vėliau* jau 
kalbėjome lietuviškai. Lietuviš
kai daktaras kalba visai liue
sai ir taisykliškai.

Dr. Bumbulis tai jaunyvas, 
inteligentiškas ir linksmaus, 
gyvo ir patraukiančio budo 
žmogus. Mokinosi jisai dentis
terijos Karaliaučiaus ir Muen- 
cheno universitetuose.

par
ku

i Jo kabinetas didelis, šviesus 
ir visai moderniškas. Dvi kė
dės operavimui ir visokių prie
taisų daugybė. Patėmijau ko
kią tai man dar nematytą ga- 
zo mašiną. Pasirodė, kad tai 
gazas (užmiršau koks) pyorr- 
heos gydymui.

Anestezijai vartojama am
pulės, kaip ir Amerikoje. Pa
tėmijau* dvi karūnos ant arti-t 
kuliatoriaus, matomai, tilteliui; 
įlšrodė gerai, visai kaip ir, pas 
mus.

Vėliau nuėjome į jo gyve
nimo butą, kuris randasi prie 
kabineto. Jaukiame, gražiame 
salione apkalbėjome daug da
lykų.

Daktaras tu*rį dvarą prie 
Klaipėdos, kur kas. savaitę va* 
žinėja medžioti: Labai mėgsta 
tą sportą. Matyti, lošia taipo
gi tennisą. Girdėjau jo tarnai
tę telef oliuojant kokiai tai va
lymo įstaigai ir klausinėjant 

daktaro tennisui kelnes.
tiek jums maždaug apie 
Klaipėdos dantų gydyto-

ta r-centre 
dantų gy- 
patėmijau 

Bumbulis.

Klaipėdos krašte dentistų.yra 
dviejų rųšių. Vieni jų vadina
si dentistai, o kiti dantų gydy
tojai (vokiškai Zaiinarzt). Tas 
pats, rodosi, ir Didžiojoje Lie
tuvoje.

Pirmieji jų, — tai mažesnio 
mokslo. Atlieka burnoje tiktai 
grynai techniško bei operaty
vi© pobūdžio darbus. Jie netu-r 
ri teisės nei dantis 
kokia nors burnos 
užsiimti.

Dantų gydytojai
si musų dentistains. kitaip mu
sų “Doctor of Dental Surgery” 
laipsniui.

Tai, matote, kokių keisteny
bių yra Lietuvoje. Rodosi, pa
našiai yra ir nekurtuose kituo
se Europos kraštuose.

Taip pat ir medicinoje. Be 
medikų, Lietuvoje dar randa
si ir taip vadinamų feldŠerių, 
kurie turi teisę žmones gydy
ti. Feldšeris — tai
Amerikos — “malė nurse” — 
vyriška slaugė, o Lietuvos den- 
tistas Amerikos laborantai. Ži
nomu Amerikoje nei vienas 
nei antras jų negali užsiim i 
jokiu gydymu arba pacientų 
priėmimu.

Klaipėdos miesto 
pe visokių vokiškų 
dytojų pravardžių 
vieną lietuvišką —

Tai sena, tipinga Klaipėdos 
krašto lietuviška pravardė. Net 
ir žinomas vokiečių literatas 
Zuderman (Suderinami) vieną 
savo “Lietuviškų apysakų’’ (Li- 
tauische Geschichten) veikalą 
užvardino “Miks Bumbullis”.

Prie progos noriu čia at
kreipti geros literatūros mėgė
jų dėmesį, kad amerikoniška
me “Golden Book” žurnale, ba
landžio mėnesio laidoje1, yra 
viena, tų Zudermano lietuviškų 
apysakų. Tai veik geriausia. 
Būtent, — “Excursion to Til
sit“ — Kelionė į Tilžę.

Kas nepažįsta Zudermano 
“Lietuviškų apysakų’’, tai čia 
yra proga dabar susipažinti an
glų kalboje.

Vieną gražią dieną po Klai
pėdą vaikščiodamas, užsukau 
pas daktarą Bumbulį.

Laukiamajame kambary ra
dai.* kokius šešis visokio am
žiaus, išvaizdos ir lyties pa
cientus. Vieni jų turėjo žan
dus ir galvas užsirišę skepe
tomis, kurių galūnės išrodė lyg 
ir zuikių bei asilų ausys.

Laukiamas kambarys pasi
rodė gražus, erdvus, šviesus. 
Parketo vaškotos grindys.

Atsisėdau ii* pradėjau dairy
tis. Ant didelių, baltai emalio- 
tų durių, kurios veda į dakta
ro kabinetą, patėmijau dvi š- 
kabas lietuvių ir vokiečių kal
bose: “Už plokšteles ir tilte
lius reikalaujama pusė jų kai
nos depozito”.

apie
Tai 

vieną 
ją-

Kitas Klaipėdos dantų gydy
tojas, kurį aplankiau, — tai 
jaunas lietuviškas žydas iš Pa
nevėžio. Užmiršau jo pravar
dę. Jisai taipogi yra liuesai 
samdomas Klaipėdos kariuo
menės garnizono dantų gydy
tojas.

Tas daktaras skundėsi, kad 
jam nekaip sekasi. Panevėžy, 
pasakojo jisai, turėjo labai ge
rą praktiką. Baisiai norėtų prie 
progos važiuoti Amerikon. Ji
sai ir daugelis lietuvių mano, 
kad Amerikoje auksas ant me
džių au*ga. Tiktai skink sulig 
noru.

privalo prigulėti priverstinai, 
Nebeatmenu; detalųjį bet jei 
neklystu — darbiuihkas j to 
kią, kasą mokai litą mėnesiui, 
jo darbdavys taip pat litą ir 
valdžia litą. Taigi , tris litus 
menesiui, “ligonių* kasa“'sutei
kia reikalui bei ligai1 paaitait 
kius — daktarą, operacijas, li
goninę. ir. net. dantų, gydytoją. 
Tai tokia, tvarka Liętuvuje* 
žodžiu, labai gera, išmintinga 
ir prieinama sveikatos apdrau
dė.

Mw***www'*y*^*'——-

Lietuvoje man. bhvn siūloma 
keletas, vietų — u*žsičmimųj

Tarpe jųi dantų; gydytoja kar 
riuomenėj^ Nora kitii užsiėmi- 
mali pasirodė’ fnan> tinkamesni 
ir jyairesnii dėk savo, platumo 
ir naudingumo^, greitu 
dėli tuščieu žingeidumo#, nuėjau 
į karo* ligoninę Waib parių? 
stas tenai i fizinei i egzaminai* 
jaii. kitaip. — savo sveikatos! 
stovio ištyrinėjimui^ Atrado 
mane sveikto iti tinkamu.

Turėjau i progom sudaryti: pat 
žintj su žymesniais kariškiais* 
Kauno, miesto vaidybos ir cb 
viliais medikais. Apie tai pa-r 
kalbesiui plačiau i kada nors ki
tą kartą*.

Dabar norintiems Lietuvon 
važiuoti, štai* ką galiu pasaky
ti, iš patyrimo#_________

Pirmiausiai i — kiekvienas, 
norintis Lietuvoje praktikuos 
medicinąi beii dentisteriją, turi 
išlaikyti valstybinius kvoti* 
mus.,

Paliuosuojami nito kvotimų 
yra Amerikos lietuviai, kurie 
turi mokykjų diplomus, atatin
kamus Lietuvos gimnazijos 
kursui. Lietuvos, gimnazijos 
kursas, , tai maždaug toks.,, kaip 
ir senovės rusų bei vokiečių. 
— Amerikoje tai lyginasi — 
“High School”. .ir dviejų metų 
kolegijos mokslui. <

Lietuva pripažįsta Amerikos 
tiktai “Class . A?* universitetus. 
Lietuvos švietimo * . ministerija 
kaslink Amerikos imiversitetų 
yra gerais painfftypiuota ir tu* 
ri visas žinias. į’ .

Klaipėda pripažįsta Ameri
kos “Class- A” | universitetus. 
Priima be kvptip)U< Bet; sutei? 
kia teisę praktjlągoti tiktai ta* 
da, jei pasirodo medikų bei 

. dantų gydytojų stoka.

lyje ir, -negalėjo pristatyti pa- 
sažierų j Detroitą,

Automobilistai * daugiausia
hukentojčt. Kurių autai stovė
jo Detroite ant gatvių, tai bu
vo sniego apnešti; Gatvių va
lytojai su- plūgais ne viėną jų 
apdaužė# Apie 10 vai. ryto bu
vo pašaukta 800 trokų, su ku
riais, vežė sniegą, nuo gatvių. 

.1 Nekurie darbininkai, kurie 
dirba nakties laiku autų dirb
tuvėse, negąlfiju pareiti; namo 
in ten pat* dirbtuvėse nakvo* 
jo.

Keli žuvo, dėt sniego i
Gordon Lewis, 14 metų; ber

niukas,. kuris gyveno adresu 
j4001 Gliperli Avė#,, gulėjo ant 
pniegp pirmadienio, naktį,, bet 
kai i j iš. pamatė troką prava- 
Žiuojąnti, nwėjp. įsikibti ir par
važiuoti namo*.
j Pateko po ratais ir mirtinai 
buvo sužeistas. Nuvežė į; Re- 
ceiving Hospital su* sulaužta

Linksmų Pavasario Švenčių VELYKŲ visiems draugams 
ir Kostumeriams

J. LEIKAS KEPYKLA
Kepame Lietuviška ir Latvišką Duoną. Visokios rųšfeg Keksus. Pajus 
ir imame specialius orderius ant kčksų vestuvėms, parems ir tt.

3389-So. Lituanica Avenue

Linksmų Pavasario Švenčių
— VELYKŲ — 

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

!

JOE ir MARY IVINSKAS
i Užlaikome geros rųšies gėrimus—alų ir cigarus

3430 So. Halsted St.

’ Kaussman, kasda-
pm’. satefc® nuo savo namų, 
2000 BUdn Ave„ krito ant 
sniegu> pusnies ir mirė. Dak
tarų, pripažinta, kad jis mirė 
įnuo, širdies ligos.
[ Vienas negras rasta prie 534 
Theodore gatvės sniege suša
lęs. Jis buvo susivyniojęs į 
kaldrą ir sniego apneštas.

Tekia sniego pūga Detroitą 
buvo i/žklupus tik 1886 me
tais balandžio 6 d. Tada snie
go buvo prisnigta: 24: coliai per 
24 valandas.

— Fr. Bulaw.

GARSLNKITĖS 
NAUJIENOSE

švenčių—VELYKŲ—
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriams

APT1EKORIUS

Peoples Rakandu Išdirbs 
tęs Co. Krautuvės

Sveikina Lietuvius su Pavasario Šventėmis, 
Velykomis, ir su

prekėm—su didžiausiu pasirinkimu
Pavasariui reikalingom

Sekančių
Išdirbysčių

Nepaisant jo skundų temi- 
jau, kad gyvena, rodosi, labai 
gerai. Butas ir kabinetas — 
gražus ir, abelnai, nieko tokio 
negalima primesti. 'Ęuri net 
gerą radio. Pasakojo, kad jam 
tiek blogai, kad net turi pasi
tenkinti viena tarnaite tiktai. 
Baisus vargas, pamaniau sau. 
Daugelis dantistų Amerikoje 
neturi jokių tarnaičių. Dažniau
siai tokią vietą užima jų žmo
nos.

Vasaros metu jo šeimyna ato
stogauja viloje prie jurų, ne
toli Klaipėdos. Teko man bū
ti ten ant vakarienės.

Beveik kiekvienas Klaipėdos 
dantų gydytojų turi savo la
boratoriją ir laborantą. Labo
rantui mokama maždaug 300 
litų mėnesiui

Tas dantųj gydytojas pasa
kojo man, kad jisait tikisi- tap
ti vienos taip vadinamos “ligo
nių kasos“ daktaru. Tada tai, 
jo. nuomone,, praktika pasitai
sys ir jisai taps pasiturinčiiu

Lietuvoje beveik kiekvienas 
pilietis priklauso prie “ligonių 
kasos”, ypač darbininkai. Jie

Geriausia, tai kiekvienam, 
norinčiam važiuoti Lietuvon, 
butų pirma su’sinešti su Lie
tuvos švietimo Ministerija. 
Kiekviena beveik taisyklė turi 
taip pat ir išėmimų.

Progų Lietuvoje, ypač Ame
rikos dantų gydytojui, kaip 
man teko girdėti, yra gerų.

Kaipo lietuviai, man rodosi, 
ten galima gyventi geriau, 
smagiau, žmoniškiau* ir. būti 
naudingesnių. Priegtam Euro
poje, ypač Lietuvoje, profesio
nalas turi visai kitą pagar
bą-

Tai tiek maždaug, gerbia
mas kolega, galiu jums pasa
kyti.

Tolimesniu'ose mano straip
sniuose, manau, teks man dar 
šį tą pasakyti iš medicinos ir 
dentisterijos sričių Lietuvoje.

(Bus daugiau)

KORESPONDENCIJOS |>

Detroit, Mieli.
) Visko po truput j’

Nuo 1929 metų Detroite ne
buvo tiek prisnigta, kaip pir
mą pavasario dieną į 24'! valant 
das kad prisnigo. Sniego buvo 
priversta 10 colių< o kitur pus
nys siekė net iki - langų.

Antradienio rytą “Depart
ment of Public Works” prista
tė 1,500 vyrų atkasti sniegu 
nes nei gatvekariai, nei auto
mobiliai negalėjo pravažiuoti, 
Į vieškelius išsiuntė 120 t rokų 
nes žmonės negalėjo davažiuo^ 
ti iki Detroito. 100 mylių ap
link Detroitą trofikas buvo sut 
paruližitotas. - B ūsai, kurie vai 
žiavo iš Chicag’oH*’ sustojo - ke-*

2422 West Marąuette 
Road

Tek Rcpublic 8222

Linksmų Pavasario
Švenčių—Velykų 

Linkime Visiems Savo
; Drtuiggms ir, Kostumeriams

J. BALSEVIČIUS
s Hardware Krautuvė

' 2325 So. Hoyne Avė 
Phone Ganai 6850

Linksnių Pavasario
Švenčių—-Velykų 

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams

MAROZAS 
BAKE SHOP
C. L. Marozas^ Sav.

4330 S. California A v.
Phonc Lafayettc 1515

I t 1 i ■

’ f 
| 4

-J

NORGE 'čgj
GIBSON X
CROSLEY
SPAjRTON
LEONARD
General* Motors
FRIGIDAIRE
WESTINGHOUSE

ir- kitųf

Peoples Rakandų Išdirbystės krautuvės dės 
visas pastangas pritaikinta budus^ kad kiek
vienas šių krautuvių rėmėjas šį. pavasarį 
galėtų įsigyti moderniškai šaldytuvą kuo 
prieinamiausią kaina ir mažiausiais išmokė
jimais Refrigeratorių kainos dabar yra labai 
prieinamos Peoples krautuvėse!: Jų_ išdirbė
jai praneša, kadi kainos pakils. Todėl patar
tume pasirinkti refrigeratorių dabar — iš 
Peoples krautuvių su tikslu sučėdyti daug 
pinigų, rasite prieinamesnius išmokėjimo 
budus, nereikės mokėti nuošimčių bei palu
kų. Todėl, tegul niekas tamstos neatkalbina 
pirkti refrigeratorių dabar, pirkite jį tik iš 
šių atsakomingiausių krautuvių.

CO M P A. NY®

2536-40 W. 63rd St
Tcl. Hemlock 8400

M A N UF A C TU R I N G

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayettc 3171 

CHICAGO, ILL.

Klauskite informacijų per telefonų jei laikas ncvelyja tuojaus 
atsilankyti.

Amerikos
DIDELĖS EKSKURSUOS V*‘4a

^,TI 
Išplaukimait LIETUVĄ

Rengiamos Liet. Laiv. Agentų 
Sąjungos Amerikoje

Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu 
GRIPSHOLM"
LI ėpos 3/ Š.m.

...
pBRGoTHENBURc^^qVX|nformaciiu ir laivakorčių kreipkitės, j vietinius agentus arba i 

SWEDISH AMERICAN* LINE 
B0STON*:l0STATESTn.-NEWy0RK;2l5TATESrR.--CH)CA<5Oj8lNO.MKHlC<ANAVE.

* — Broliurfclė apie ek$kur$ija$ Taipstal bus sutelkta veltui ant pareikalavimo.—

M. L... Gripshohn, balandžio
M, L. Kungshohn, gegužes 7,
S. S. Drottninghohn, gegužes 18
M. L. Kungshohn, birželio 4

V.



Nudistai ir Musu Šalis
PI AMO

sakau

nudistai važi

Bitė

Del informacijų kreipkitės
tarė

Scandinavian American Line
sakau

PILSEN,'KWIK KLEAN Skalbiamos Mašinos
tik užnunesusi

NEPRIIMKITE PAMĖGDŽIOTOJŲ

akiniu išpardavimas
PILNAI GARANTUOTI

VALDYBA
DIREKTORIAI
DARBININKAI

Pavasario Šventėmis
VELYKOMIS

kainuoja tik

Chicago, III

United States 
Frederik VIII 
United States 
Frederik VIII 
United States 
Frederik VIII

718 W. 18th Street
Tel. Monroe 3377

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

nitotrau 
atnešk”

2536-40 W. 63rd St
Gor. Maplewood Avė.

kaip 
vio-

pasitaiko
tai tik

ĮMOKĖ 
JIMO

Atdara Antradieniais, 
Ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais iki 10 vai. vak,

Aš, galima sakyti, užraučiau 
ir pradėjau gailėtis, kad savo 
gerąją kaimynę taip* užgavau. 
O ji, kiek atsigavusi, kad pra
dės man pamokslą drožt, —f 
girdi, kaip tu gali tokį laikraš 
tį skaityti, kuriame tokius pa
veikslus talpina 
girdi 
sakysi kunigui, jog tokius laik
raščius ir paveikslus laikai ii

Linksmų Pavasario 
Švenčių—V elykų— 
Linkime Visiems 

Savo Draugams ir 
Pažystamiems

Dienų
BANDYMU]

Visur parsiduoda už...........
Iš musų gi dirbtuvės tiktai

— kad 
labai iš-

2221 West 22nd St
Tol. CANAL 2552

VISAI NAUJI 
GRAND

PIANAI

niekam
nudistų nerodyt, ir

4179-85 Archer Avė
Cor. Richmond St.

Sąlygos $1.50 į Savaitę Į

nes vakar per 
jog jis iš Len- 

atšovė mano prie-

šmotų seklyčios setai, padirbti 
musų nuosavoje dirbtuvėje.

šeštadienis, kovo 31, 1934

PEOPLES FURNITURE
KOMPANIJOS

Balandžio 7 
Balandžio 21 
. Gegužės 12 
. Gegužės 26 
.. Birželio 16 
.. Birželio 30

Reikalaukite pas savo Maliavos ir Hardvrare 
Dealerj Pilsen Kwik Klean

KAM REIKALINGI 
PINIGAI

Geriausios Pasauly 
Išdirbystčs

vadinasi, iš didelio
Matote, mano

nors kiek

Sveikina Savo Draugus 
ir Kostumerius su

nepralaimėjus ginčo, 
kalbą nukreipti kiton

DIDELE EKSKURSIJA 
Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos 

laivu “UNITED STATES” 
iš New Yorko Gegužės 12 d.

Duodam paskolas ant 
Pirmų

$500.00
ir turim

“Naujienos 
nėjo.

Be to, mano kaimynė airi 
šė visą mielą savaitę lovoj iš 
gulėjo, galima sakyti., dėl nu 
distų 
susijaudinimo 
mieli, kam sveikata, patogu 
mas, malonumas, o musų šveu 
toj šaly, galima sakyti, į rim

Didelė Vasarinė Ekskursija 
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr. 

laivu “FREDERIK VIII” 
iš New Yorko Birželio 30 d.

Pusiau minkšta košelė visokiam valymui. Greitai nuvalo 
purvą nuo maliavos, varnišio, enamelio, grindų, tilo ir 

medžio išbaigimų.

Negausi — 
išrišimo, kuomet pa

Linksmu Pavasario
Švenčių—VELYKŲ— , 

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Klijentams

p (Feljetonas)
Gyvenu aš Dominijų šaly, 

taip pat mieste, — ir nevisai 
mažame, nes gyventojų milijo- 
nuka turi, v

Erdumo musų mieste ikiva-

no, no!” ir kaip vi- 
amžiaus sulaukusišta seno

pradėjo suktis, rankom kraty 
ir apkvaišusi sudribo į kėdę 
laimė, kad ją turėjo, nes ki 
taip butų išsitiesusi ant grin

Kvaila aš bučiau sakyt ku
nigui, kad į tokius paveikslus 
žiuriu, — lyg ir paerzindama 
atsakiau savo kaimynei, o ji 
nervinosi ir jautėsi kaskart 
blogiau, o kai už kelių minu
čių šalę manęs susispietė eilė 
merginų, kad pamačius tas ve
stuves, tai ji jau nebeištvėre 
ir, metusi darbą, išėjo namo.

Kadangi laike darbo spies
tis j krūvas kaip ir nepatogu, 
tai gavę mano leidimą, pradė
jo leist “Naujienas” iš rankų 
į rankas, kol nei vieno neap
lenkiant pasiekė pačią vyres
nybę, net ir raštinės persona
las turėjo garbės su “Naujie
nomis

, Kuomet jau laikraštis su nu
distais grįžo pas mane, tai aš/ 
galima sakyti, lengviau atsi- 
kvėpiau ir • nutariau 
daugiau

14 Vprląht 
Planų

Vist žinomų ifi- 
dirbysčių, var
toti. Parduoda
mi tik už canh 
Jūsų pasirinki
mui _ po »9

130 N. LaSalle St., 248 Washington St. 27 Whitehall St
Chicago, UI. « Boston, Mass. New York, N. 1

♦ Arba pas kitus autorizuotus vietos agentus

visokių davatkų iš kojų, saky
sime, nevartyt....

Bet kur tau, tuojau viena 
pradėjo lįsti i akis; duok — 
girdi 
vežti

lįsti į akis 
man į namits parsi 

namiškiams parodyt.
“Tik įsuk gerai į vidų tą f o 

tografiją, kad kartais polici 
įlinkas nepamatytų 
viena iš gerų šalies piliečių.

Man, galima sakyti, ir vėl 
dieglys išilgai visą kūną per
ėjo: o jeigu, sakysime, suareš
tuotų, juk tektų ir man, — tą
syk geros pilietės vardui ga
las, o, kad kokjos, ir blogiau 
galėtų atsitikt....

Ir taip visą, galima sakyti, 
savaitę širdis išdrebėjo, kol po 
mano bendradarbiu namus,

Taip pat padangių neram- 
stom ir požemiais nelandžio- 
jam; aiškiai galima matyt, kad

liai: gali, taip sakant, rauko 
mis kėsotis kaip tik nori, — 
niekam j nosį nepataikysi.

Rusiška ir Turkiška Pirti
DOUGLAS BATUS

1514-16 W. ROOSEVFIT ROV
arti St. Lonh Avė. Tel. Kedzie 8902

Vanos lietau* it draiko* vano*
«wimming pool.

tunika it turkiika pirtį* motentn* ^8$$$ 
teredomii iki 7 u. v.

tą pavojų gali įkliūti su pana
šiais paveikslais, nekalbant jau 
apie gyvus objektus.

Spėkit, kas per viena ta 
šventoji šalis?

Nerizikuokite Nei 
Vieno Cento.

Pradėkite Mokėti 
GEGUŽES 

MftNESY

SOLUS
STOMA CH 

Ulcer Povvder

Irene Kuchinskas
ADVOKATAI

“Jis kilęs iš Lenkijos,” — 
sako viena musų bendrastalių. 
“I beg your pardon” — sakau 
— “visai ne iš jokios Lenki
jos, tik iš Lietuvos!”

“Ir visai ne 
radi o pranešė, 
kijos, 
telka.

“O aš jums įrodysiu — sa
kau — jog jis iš Lietuvos ir 
net laiko save lietuviu patrio
tu, nes, permainydamas savo 
pavardę, pasirinko tikrą lietu
višką, o jeigu netikit, tai aš 
jums paaiškinsiu, jog jo pa
vardė lietuviška. Lietuva rusų 
kalboj bus Litva — sakau — 
taigi ir jo pavardės kamienas 
paimtas nito žodžio Litva, o 
rusišką duoną valgydamas tu
rėjo 
ir rusiško į savo pavardę įdėt, 
ir pridėjo galūnę “off”.

Klausė visos, galima sakyti, 
akis išpūtę ir ausis pastalę, 
bet tikėt tai netiki; autorite
tais, galima sakyti, ramstosi 
ir tiek.... Ir ar užsiimtiem žmę- 
gus ginčytis dėl kieno ten gi
mimo vietos, jeigu ne gyvas 
reikalas įrodinėt kiekvienam 
pasaulio kampui, jog Lietuvos 
teritorijos sienos ne tik ten 
siekė, kur jos dabar tesiekia.

Kad 
nutariau 
pusėn.

žinote 
kar musų laikrašty buvo įdė
ta labai įdomi fotografija — 
nudistų vestuvių nuotrauka.

“O kaip jie apsirengę?” — 
užklausė kelios vienu kartu.

“Apsirengę? žinote, kaip nu
distai apsirengę, visi nuogi” — 
atsakiau.

“Nuogi vestuvėse!” sušuko.
“O kaip gi kunigas?”
“Ir kunigas nuogas” — at 

sakiau.
“Atnešk mums tą 

ką pamatyti, būtinai 
— prašė kelios. ’

Prižadėjau.
Rytojaus dleiią, 

“Naujienas”, galima sakyti, su 
nuogom vestuvėfn, pirmiausiai 
pakišau smalsiausiai; ta pasi
žiūrėjusi gražino man, bet ži
nią apie tai $areido po visą 
dirbtuvę. Aš, it kokio kipšo 
traukiama, pasiūliau, vadinasi; 
pasižiūrėt vienai mano kaimy
nei, senai airišei, ir dar dide
lei davatkai.

Laimė, kad nepadaviau laik
raščio pirm negu paaiškinau 
koks paveikslas jame randasi, 
nes ta iš

Taupykite Pervežimo Klaida*. 
Jeiiru jus artimoj ateity manote 
persikraustyti, mes galime pa
siimti jūsų sena pianą ir pri
statyti jums naują po to 
jus , peraikraustysite naujun 
ton.,

TOBULI 
VIDURIAMS 

GYDUOLĖ
“Berwyn, III., Sausio 28. — Aš vi

suomet bijojau besiartinančiu Kovos 
ir t Balandžiu mėn.. sči jų besimainan
čiu oru. Bet kuomet aš pradėjau var
toti šią pastebėtine vidurių gyduolę,
TRINERTO KARTŲJĮ VYNĄ 
mano systema yra taip apsaugota, 
kad nei šaltis nei vidurių ligos ma
nęs daugiau nekankina. Anthony 
Bozek,” Triner’io Kartusis Vynas iš
valo vidurius, prašalina nuodus iš 
kūno, pagelbsti ir atsteigia apetitą. 
Visos geresnės vaistinyčios užlaiko. 
Jos. Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. Priimkite ji regu
liariai mažose dozose!

gyvenam, kaip Dievas prisakė 
— ant žemės.

Taipgi dora ir rami musų 
šalis. Dora dėlto, kad valdovai 
dievobaimingi, o rami 
policija, galima sakyt, 
tikima.

Jeigu kartais ir 
kokių nesusipratimų, 
užsienių dėka. Sakysim, kar
tais kad ir į popiergalį kokį 
velniūkštį įsukę, per rubežių 
pašmukšt ir persiunčia, o čia 
ramioj šaly ir’ subruzdimas. Ir 
dėliai to, ko gero, koks pilietis 
dar ir į bėdą papuola.

Taip, taip, mano mieli, tą 
tai aš ant savo kailio neperse
niai patyriau. Sakysite, kad 
prasimanymas?

Tai tuojau jums viską ir iš 
dėstysiu. Duonos kąsnį, saky
sime, pelniau moterų respub
likoj. Sakau, moterų respubli
koj, nes tikrai taip yra: t. y. 
ten nuo galvos iki koj.... Ne! 
Nuo augščiausio iki žemiau... 
Ne! Nuo vyriausio iki jauniau.. 
Ne! O, brangus skaitytojau, 
buk malonus ir dasiprotėk pats, 
ką aš noriu pasakyt.

Moterų respublikoj, patogu
mų, galima sakyt, yra nema
žai. Sakysime, vietos pakan
kamai ne tik duonos kąsnį už
dirbti, bet ir jį suvalgyt. Kaip 
tik skambutis pietums suskam
ba, tuojau galvatrūkčiais visos 
bėgame į taip pas mus vadi
namą “lončruimį” (o kaip pas 
jus vadina?). Ten kelias duo
nos riekiąs arbata užpilam, ko
kiu obuoliu ar orandžiu už- 
kemšam, o po to kokį pusva
landį paniurau jame.

Ir kad žinotumėt, kartais net 
ir labai svarbius, galima sa
kyt, pasaulinius reikalus ri- 
šam.... Ir išrištume, jeigu tik 
kas musų klausytų. Per pus
valandį musų “lončruimis” vir
sta, galima sakyti, pasaulinio 
judėjimo centru: čia Geneva, 
čia japonų-rusų karas, čia, pa
galiau, pasaulio žinių agentū
ra ir t.t., ir 1.1. Taip kartą bu
vo labai gyvai diskusuojami 
Amerikos-Rusijos reikalai, ga
lima sakyti, pripažinimas....
Be to, ir Litvinovo asmuo ne
mažai buvo vėtomas.

Linksmų Velykų švenčių Savo Draugams 
ir Kostumeriams linki

ROOSEVELT FURNITURE C0., Ine.
(ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.)

M. P. Jovarauskas ir J. P. Bertulis, Savininkai

DIDELIS \ ■ 10 L—----------
PASIRINKIMAS

Įvairių Stylių Rėmų, Tikri Torte šlifuoti Stiklai 
PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 

Patenkinimas Garantuotas.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Automobilių pa- O H MBA Kūk M 
HlHtntyman Dykai S|l M KJf
Jelitu JUH vnžiuo* fra laja ST
jalu automobiliu, W —-4 nUa ... .i. nU 
tai atvažiuokite MTm M
nu savo Aoi- W 1M m W Ma.į'ti TAr * " ■ » ■

Atdara Alundlen — Suimtoj nuo O ryto Iki O v. 
Ir Nedalioj nuo 1 v. p. plot iki O v. vak 

Paimkite Aaliiand Avė. ratvekarl iki 
_ Tr.VHdeAImt-Sept Intos gt.

Visa Kelione Jurtomis
] JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ 

(per Copenhagą) 
IŠPLAUKIMAI Iš NAW YORKO 

S. S.
S. S.
S. S.

Artinas Kapų Papuo- 
šymo Diena 

(DECOKATION DAY)

Daug pinigų sutaupysite pirkda
mi paminklus tiesiog iŠ didžiau
sios dirbtuvės Amerikoje. Ra
šykite arba telefonuoktie musų 

'htstovui Chicagoje.

John P. Stankowicz
"• 6000 So. Honore St.

Tel. Grovehill 1965
VuiilM m įMMMOi ■ i H  i imi) iii ii itt i ii ■■■<

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED 

ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
Phone SEELEY 8760

ATDARA SEKMADIENIAIS
Nuo 10 v. r. iki 4 vai. po pietų.Cementinį Baksą

Galite nusipirkti prie LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ 

20.00
Jums nebereikia daugiau laidoti savo mylimųjų medi

niuose baksuose, kuomet puikus ir stiprus 
CEMENTINIAI BAKSAI

20.00
IŠDIRBĖJAI

ETERNO CŪNCASE CO.
1624 SISSON STREET

LOCKPORT, ILL.

Tai yra geriausia—vienatinis vaistas nuo 
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu’j tris dienas nesijausi geriau—atnešk dali 
likusio pauderio, gausi pinigus atgal.

BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50.
MICHAEL MASSAR

LIETUVIO VAISTINE
3201 S. Halsted St., Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386-7048.

Morgičių nuo 

iki $2,000.00 
Pirmų Morgičių 
pardavimo.

Justin Mackiewich 
MORTGAGE BANKER ? 

2324 S. Leavitt St. 
Tel. Ganai 1678 
CHICAGO, ILL.

Didelės Dirbtuvės įsakė Išparduoti
VISAI NAUJI
MažiUpright
PIANAI

Sąlygos $1.00 į Savaitę į
Warehou*e Raina

pantebfitinl nauji instrumentai yra pa- 
^^^wimti ifi reguliarnuH atako bu pilnu, tur

tingu tonu,. artiHtifiku dezainu ir gražiai iAbaigti. Tau
pykite. pirkite f. <>. b. ifi warohoUHe. NaujauBios mados 
Grand ir Uprlirht pianų konstrukoJjoH. Specialiai pabuda- 
voti dfil mažų apartmentų ar namų su mažai vietos.

______Galutinai Numuktos Kaino*—IfiRimalnyklte «avo nenų Pianą

FIREPROOF PIANO WAREHOUSE 
South Ashland Avė. and 391h SI.



NAUJIENOS, Chicago, PI
• I

šeštadienis, kovo 31, 1934

NAUJIENOS
fhe Lithuanian Daily Newa

Fublished Daily Except Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates: 
$8.00 per year ln Canada 
$7.00 oer year outside of Chicago 
18 00 per year (n Chicagc 
fc u*»r eopy

..................   it i ■■ ................. . ...................... , .. ................................. .......... ...

Entered as Second Clasi Matter 
March 7th 1914 at the Port Office 
of Chicago. 111. ondar the act of 
Marė* Rrd 1879

leno* eina kasdien, Išskiriant 
tanius. Leidžia Naujienų Ben-sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben

drovė, »?JM> 9 Hatated St. Chicago. 
(U Telefoną. CANal 8500

Užsisakymo kaina-
Chicago je — paltu:

Metams 
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Chicagoj per ižnežiotojus:
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VELYKOS
Finikiečiu švente ir krikš

čioniu Velykos. — Seno
vės žydų mėnulio šventė. 
— Dievas Menas. — Se
novės persų apeigos, *— 
Dievo *Ožirio pHąikėlirtio 
šventė. — Velykinės mal
dos ir vedų himnai.

imkiečių švente 
čionių Velykos.

Dievas Menas.

Iš Cabondale miestelio, pietinėje Illinois dalyje, 
pranešama, kad viena kasyklų kompanija, Raylor Coal 
Company, nutarė daugiaus nėbevartoti mašinų anglims 
krauti. Šituo budu ji norinti duoti progos didesniam 
angliakasių skaičiui gauti darbo kasyklose. Kompanija 
apskaičiuoja, kad jeigu anglis bus kraunama rankomis, 
o ne mašinomis, tai jai reikės vietoje 175 darbininkų 
300 su viršum. Busianti taip pat geresniam stovyje ir 
anglis, vartojant rankų darbą vietoje mašinų.

Tokį pat planą ketinančios priimti ir kitos kasyk
los pietiniame Illinois.

Šitame atsitikime, vadinasi, praktika parodė, kad 
darbo mechanizacija jau yra nužengusi per toli. Maši
nos paveržė uždarbį žmonėms ir pablogino darbo koky
bę-

Bet taip yra ne tik su anglių kasyklomis. Kitose 
pramonės šakose per daug sparčiai vykinama gamybos 
mechanizacija atnešė tokių pat blogumų, taip kad šian
die vienas didžiausių galvosūkių Amerikai yra, kur dė
ti savo bedarbius ir kaip surasti rinkų pramonės per
viršiui parduoti.

Mašina turėtų būti geriausias žmogaus draugas, 
nes ji didina jo darbo našumą ir duoda jam daugiau 
laiko pasilsėt, lavinti savo prdtą ir džiaugtis gyvenimu. 
Bet kapitalizmo sistemoje mašinos yra įrankis didinti 
pelną tiems, kurie nedirba, ir dėl pelno yra paaukojama 
darbininko gerovė.

Kaipo pavojingas žmonių labui daiktas, mašinos 
turėtų būti paimtos į visuomenės rankas.

DESPOTIZMAS NEPAKENČIA LAISVOS SPAUDOS

Sunaikinusi visus priešingus reakcijai laikraščius, 
Austrijos klerikališkai-fašistinė valdžia išleido dekre
tą, drausdama įgabenti iš kitų šalių 100 įvairių perio
dinių leidinių. Tarp uždraustųjų spaudos organų yra 
ir keliolika Amerikos žurnalų.

Juokinga yra tai, kad Dollfussas uždarė duris į 
Austriją net tokiems be spalvos žurnalams, kaip “Satur- 
day Evening Post” ir “True Story Magazine’’. Gal būt, 
juose buvo įdėta kokia nors karikatūra, pašiepianti to 
keturių pėdų milžino “majestotą”?

Despotai nepakenčia laisvo žodžio, ypač spaudinto 
žodžio, kurio jie negali sukontroliuoti. Fašistiški despo
tai šituo atžvilgiu hesiškiria nuo bolševikiškų.

keliama algos Plieno pramonėje

Didžiausia plieno kompanija Amerikoje, 'United 
States Steel Corporation, vakar paskelbė 10 nudšimčitj 
algų pakėlimą savo darbininkams. Sakoma, kad tas 
kompanijos patvarkymas liečiąs 190,000 darbininkų 'ir 
tarnautojų, ir tikimasi, kad toks pat algų kilimas bu
siąs įvykintas visoje pramonėje ir pagerinsiąs būvį 
daugiau, kaip trečdaliui miliono darbininkų.

Kaipo vidutinis darbininko atlyginimas plieiio pra
monėje, paduodama 58.3 centai už valandą. Pridėjus 10 
nuošimčių, pasidarytų 64.1 centai. Tai labai žeirias at
lyginimas už tokį sunkų darbą, -bet visgi jisai yra aukš
tesnis, negu kad buvo prieš NRA laikus.

Tačiau, keldamas darbininkų algas, plieno ’trūstas 
skubinasi pakelti ir plieno kainas. Kainų kilimas bus, 
žinoma, dar didesnis, negu algų. Todėl kompanijų pel
nai padidės. O plieno brangėjimas iššauks kainų kilimą 
ir kitose pramonėse, kurios vartoja daug plieiio, kaipo 
medžiagą.

Roosevelto administracija bandė priversti plieno 
kompanijas numušti kainas savo produktams, kadangi 
per visus depresijos metus tos kainos buvo palikusios 
daug aukštesnės, negu kitų prekių. Bet valdžios pastan
gos nuėjo niekais. O dabar plienas dar labiau pabrangs. 
Mat, ką reiškia trUstas.

Dar senų senovėje, rašo vie
nas laikraštis, pagonybės lai
kais, įvairiuose kraštuose žmo
nės švęsdavo pavasarį saulės 
mirimo ir prisikėlimo šventės; 
švęsdavo net visų savaitę, va
dinamąją šventąją savaitę. Fi
nikiečiai vienų šios savaitės 
dieną skirdavo dievo Addniso 
(saulės) mirčiai minėti. Taip 
pat ir katalikų pamaldos “tene- 
bres” didžiajame ketvirtadieny
je yra skiriamos šviesos dievo 
mirčiai; iš eilės gesinamos žva
kės, ir paliekama tik viena 
(velykinė). Kitą dieną finikie
čiai švęsdavo deivės Veneros 
kančių šventę, tą dieną nieko 
nedtikodavo, o žmonės ėidavo, 
prie mirusio Adonišo štatulOs 
melstis; tą pačių VenbroS die
ną, t. y. pėnktadiėttį, 'miršta 
Kristus, ir 'katalikų bažhyčibsb 
tą dieną taip pat per mišias 
nešventina sakramentų, o mal
dininkai eina prie Kristaus gra
bo melstis. Kojų mazgojimo 
apeiga yra kilusi iš deives Ve
neros statulos rhazgojimo. Ryto 
dieną finikiečiai linksmomis 
giesmėmis (alleluia) garbinda
vo saules prisikėlimų po žie
mos menesių. Ant aukuro vėl 
uždegdavo šventųjų ugnį. Krik
ščionys tuomet uždega velyki
nę žvakę kaipo grįžtančios sau
lės šviesos ženklą. Taigi, krikš
čionių Velykos atsirado iš gar
binimo saulčs^.Jkuri nugalėjo 
tamsų.

Senovės žydai ir kitos pietų 
tautos švęsdavo mėnulio dievo 
šventę, kai gaudavo jauną, kai 
pasirodydavo danguje piautu- 
vo pavidalo mėnulis. Mat, po 
pilnačio 3 dienas nematydavo 
mėnulio, laikydavo jį esant mi
rusį. Kai po trijų dieni} jį vėl 
pamatydavo, vyriausias kuni
gas paskelbdavo tai trimitais, 
dėdavo aukas, pranešdavo, kad 
mėnulis prisikėlęs iš numiru
sių.

Frigiečiai menulio dievą va
dindavo Menu. Jį vaizduodavo 
piemens pavidalo, su lazda vie
noje rankoje, su duona antroje 
rankoje ir mėnulio ragais už 
pečių. Dievui Menui nešdavo ja
vų aukas.

Krikščiohių Kristus — gerąs 
ganytojas — visai panašus į 
dievą Meną, apsisiautusi ap
siaustu ir su pieminiška lazda 
rankoje. Meno rankoje duona 
primena krikščionių vartojamų 
kai kuriose apeigose duoną ir 
evangelistų žodžius apie “gy
venimo duoną”.

Krikščionys kai kuriuos tiky
binius dalykus paėmė ne tik iš 
Meno garbinimo apeigų, bet ir 
iš persų tikybos. 'Persai šviesos 
dievą vadino Mitra, kuris, pa
sak persų. padavimų, gimęs 
gruodžio 25 d. kalnų urve, daug 
kentėjęs prieš ‘nilrtj, o mirusio 
labai gailėjęsi jo mokiniai.

Kasmet per 40 nakčių, prieš 
susilyginant dienai su nakčia 
pavasarį, persų kunigai dėdavo 
aukas, melsdavosi, o paskutinę 
naktį pranešdavo žmonėms, kad 
dievas prisikėlęs • iš numirusių, 
ir savo kančiomis išganysiąs 
Žmones. Paskui, dar saulei ne
tekėjus, 'eidavo didele procesi
ja, priešakyje su kunigais, bal
tai apsirengusiais, su sidabrinė
mis smilkytuvėniis rankose- 
Juos, sekdavo 365 jaunuoliai sti 
šviesiai raudonais drabužiais, 
kurie buvo Ugnies žėiiklas.

Egipte pavasarį 3 dienas 
švęsdavo 'dievo Ozirio prisikėli
mą iš nunliif'Usių. Sirijoje švęs
davo tnirirtlų >ir iš nlmiirusii}

prisikaliną dievo Adoniso. Pa
vasarį švęsdavo/ nuo žaizdų mi- 
riisio Adoniso mirties šventę. 
Septynias dienas gedėdavo ir 
pasninkaddavb. Per tą “didžią
ją savaitę” bažnyčiose išstaty
davo tam tikrą guolį, kur gu
lėdavo mirusio Adoniso medi
nė statula, tokia pat, kokios 
dabar krikščionių rodomos per 
Velykas bažnyčiose. Statulų 
apiplaudavo, kvėpindavo, įvy
niodavo į lininius audeklus, o 
paskutinę gedulo dienų giedo- 
damos minios,žmonių laidodavo 
jų tam - tikroje padarytoje vie
toje. Aštuntąja dieną jau švęs
davo linksmą dievo prisikėlimo 
šventę.

Iš viso to matyt, kad ken
čiančio ir mirusio dievo šven
tės atsirado senovėje iš saiilės 
ir mėnulio garbinimb.

Didįjį šeštadienį kataliku 
bažnyčios Ugnį įdega (prikelia); 
taip, kaip ir vedų maldyklose. 
:Kunlgas eina prie paruošto indo 
sti anglimis ir jomis 'įdega žva
kę, o senovėje, per saules prisi
kėlimo šventę ugnį titnagu 
įskildavo arba medį betrinant 
įdegdavo.

Paskui kunigas uždeįk tfl- 
ŽVakj, o šiltoj U uždčgh 'velyki
nę žvakę. t)abar uždega vaški
nę žvakę, o senovėje degindavo 
aliejų, Taigi, šios velykinės ap
eigos į katalikų bažnyčią bus 
patekę iš vedų ir kitų rytiečių 
tikybinių apeigų.

, Per Velykas Juristus rodomas 
avinuko pavidalo ir vardo (ag
nus). šis vardas yra sulotynin- 
tas; vedų žodis Agni. Visa, eilė 
katalikų velykinių maldų gavo 
pradžių iš vedų himnų; kai ku
rie buvo beveik nukopijuoti.

Senovėje metų pradžia būda
vo pavasarį, u Atgijančios sau
les šventę švęsdavo iškilmin
gai, žmonės džiaugdavosi, kad 
ji vėl grįžta; kai kuriose tau
tose buvo paprotys pareikšti 
savo džiaugsmą, šaukiant “alli- 
hija” (all —(paukštas, oulia — 
spindintis). Tą šventę pradėda
vo kovo mėnesio pilnatyje, kai 
saulė įeidavo į Avino žvaigždy
ną. Dabartinė Velykų šventė 
yra anų senoviškųjų apeigų ir 
papročių kopija.

nių nesirinko, šmeižtai, sky-! 
mavimai, veidmainystės, klas
tos — tai buvo jų kovos įran-t 
kiai prieš pažangiuosius SLA j 
narius. Pagalios, priėjo net! 
prie to/ kad kiti savo draugui 
pardavė. Pav. bačiuniniai par
davė savo kandidatą j SLA. 
prez. J. Bačiūnų S, Gegužiui, 
bet išsiderėjo iš p. Gegužio/ 
kad jis tokiu pat budu fašis
tams atsilygintų sekančiame! 
seime.

Taigi dabar yra laikas pagal 
voti rimtai, ir kad išvengti to-į 
kių pat klaidų, ar nebi/tų ge
rai, kad kuopos, pirm rinkant 
delegatus, padarytų maždaug 
tokius nutarimus: kurie dele
gatai nesiskaitys su daugumos! 
narių valia, tai jie pagrįžę iš- 
seimo negaus atlyginimo! Tai* 
šitokiu4 budu mažu pavyktų* 
veidmainius skymininkus pa
žaboti ir prieiti prie geresnė* 
tvarkos. — M. T. į

stijas darbininkų iš svetimų 
šalių. Vieni tų bilių reikalau
ja sumažinti nėt iki 60 nuo
šimčių imigrantę kvotas, nu
statytas 1924 mėtį įstatymu, 
kuomet kiti, kaip Ėlahfdno Bi- 
lius, taiko uždaryti imigraci
ją visai bent per ateinančius 
dešimtį metų.

Kaip paprastai, kalbamas bi- 
lius remia Amerikos Legionas 
ir kitos vadinamos patriotinės 
organizacijos.

Tdkslkebų šoferių streikas 
New Yorke

Kili ši žinute tilps "Naujie
nose, tai taksikebų
streikas New Yorke gal jau 
bus pasibaigęs. Visgi streikas 
yra svarbus, tat apie jį tenka 
pakalbėti.

Streikų paskelbė Taxicab 
Drivers Union of Greater Nevv 
York. Streikas paskelbta prieš 
Parmerlee kompaniją, kuri ope
ruoja 2,300 kebų ir samdo apie 
4,000 darbininkų.

Streiko pirmoji 
tai pašalinimas iš 
jų darbininkų 
jai. Bet ir

šoferių

i®

IŠ D ARBO

Valdžios tarpininkavimas 
Niobes ginčuose

pra

VERTA SUSIDO 
METI

na-Balandžio mėnesį SLA 
riai turės išlaikyti kvotimus. 
Kadangi tą mėnesį turės įvyk
ti rinkimai SLA. P. T. ir po
draug rinkimai delegatų į bu
simų SLA. seimą, todėl visų 
SLA. narių yra būtina parei
ga dalyvauti i rinkimuose ir pa
reikšti s»avo valią. Taipgi pa
tartina visiems SLA. nariams 
atlikti šiuos rinkimus sų dides
niu atsargumu', ypatingai ren
kant delegatus į busimų sei
mų, reikia atsiminti visus de
legatus, dalyvavusius paskuti
niame Pittsburgh'o seime. O 
atsiminti yra lengva, kadangi 
daugiVma najrių dar tebeturi 
tuos “Tėvynės” numerius, ku
riuose tilpo paskutinio seimo 
protokolas; tenai aiškiai paro
dyta, kuriems delegatams rū
pėjo organizacijos gerove it 
apsaugojimas visų narių tei
sių. Ir ten pat, tame pačiame 
protokole, kuo aiškiausiai pa
rodoma, kuriems delegatams 
nusmuko kaukės, kaip tik jie 
nuvažiavo į Pittsburghą. Jie 
nuvažiavo tenai SLA. kuopų 
lėšomis, ir pirmiausia atlaikė 
savo politiškos partijos Seime
lį bei sudarė plabii's, kaip “už
kariauti” SLA. Orgariizacijos 
gerove jiems visai nerūpėjo: 
viskas, kas j jiem gi rtjpėjo, Ė'tai 
apginti savus žmones, ’kurio 
buvo apkaltinti Devenib afe
roj. Na, ir žinoma, jie ne tik 
apgynė savuosius, bet dar ir 
viršihinkais “išrinko”. O atsie
kiu! ui savo tikšlo, jie priemo-

Kovę 21 d. Nacionalė Dar
bo Taryba paskelbė daviiiius 
rihkimų atstovų kolektyvėms 
deryboms su samdytojais, at
likti} jos priežiūroj.

Tie daviniai rodo, 
rugpiučio mėnešio 
metų tokių rihkimų 
priežiūroj) 'buvo 240. 
rinkimų 78 atlikta 
Tarybų priežiūroj, < 
Nacionalės Darbo Tarybos prie
žiūroj.

Iš 162 rinkinių 'Načionalės 
Darbo T^ybos priežiūroj 20 
rinkimų išsprendė liausimų, 
kuriai iš dviejų i4nijų priklau
so teisė atstovauti darbininkus. 
Kitaip sakant; išspręsta ginčai 
pačių darbininkų tarpe.

Likusiuose 142 rinkimuose 
spręsta klausimas, ar darbinin
kai nori priklausyti Unijai, ’ir 
jei nori, tai kokiai — kompa
nijos, ar nepriklausomai?

Šiuose rinkimuose pasirodė, 
kad 100 įstaigų didžiuma dar
bininkų pritarė nepriklauso
moms unijoms, o 42 įstaigų 

/didžiuma buvo priešinga. Ben
drai, iš 33,837 dalyvavusių bal
savimuose, 29^066 parodė įpri- 
tarimų unijoms, o 14,420 iš 
reiškė priešingumą joms.
Darbinifikų pastangos savitar

piams gittčtiitts rišti
Vienas nemaloniausių apsi

reiškimų unijiniame judėjime 
yra tas, kad, kiltis saVitarpiafi. 
ginčui, darbininkai imasi skal
dyti organizacijų, kuriai pfi 
klauso, arba eina į teismus tą 
sytis.

Bet štai Nacionalė Darbo 
Taryba praneša, kad nuo rug
piučio mėnesio 1933 m. iki 
šiam laikui ji yra paskelbusi 
20 rinkimų, ir tie rinkimai lai 
kyta jos pfidžiurdj, 'khd išsprę
sti klausimą, kurių iš dviejų 
ar daugiau unijų tam tikros 
darbininkų grupės didžiuma 
pripažįsta.

šitoks savitarpių darbininkų 
ginčų špfėnelithaš atrbclo kdr 
kas tikslesriis, ne&u ’tųsinės tei
smuose arba mėginimas skal
dyti Organizaciją.

Bet, ktir -galihia, atrodo la
biau 
žinksnis savitarpiams ginčams 
spręsti New Yorko maliorių 
(pointerių) Uiiijos pavyzdžiu, 
Ten, mat, ;kiltis organizacijoj 
kivirčams, • buvo kreiptasi !j 
prielankių 'unijoms organizaci
jų

, kad nuo 
praėjusių 
(valdžios

. Iš tų 240 
Apskričių 

o 162 —

Namų

Ten,

pageidaujamas pirmas

šiuo atveju socialistus 
kad jie pasiimtą ‘tarpinin

kų rolę netikslumams išlygin
ti.

Diliai imigracijai Suvaržyti
šiuo -laiku atstovų bdto imi

gracijos komiteto rankose yra 
net šeši ’biliai taikomi labiau' 
suvaržyti įleidimų į S u v. Vai

oji priežastis — 
j iš darbo dviė- 
ūž darbuotę ttni- 
bčliiai takšikebu

šoferių padėtis yra simki. Pa
vyzdžiui, pernai bendras šofe
rių uždarbis buvo 12-14 dole
rių savaitei už 66-67 valandų 
darbų per savaitę. Gi naktinių 
atmainų darbo laikas sieke apie 
80 valandų savaitėj.

Streikieriai reikalauja su
grąžinti pašalintus darbinin
kus, pripažinti jų unijų ir ben
drai pagerinti jų ekonomine 
padėtį.

Tekstilės darbininkai stoja 
į organizaciją

Pasak Joseph R. White, 
United Textile Workcrs of 
America viceprezidento, per pa
staruosius tris mėnesiui įsto
jo j šių organizaciją kuone 
130,000 darbininkų. White pa
žymi, kad tekstilės darbininkų 
organizuota jėga pavyko pa
kelti algos apie 40 nuošimčių 
aukščiau NBA kodekso nusta 
tymo minimumo ir kad neto
limoj ateity darbininkai ruo
šiasi laimėti minimumo nortnų 
$17 savaitei. X.

Reikmehti. Dtflk

SKALBIAMOS 
MAŠINOS

Kainos po

$39.50
ir po

f-

“N-nose

o jų. Elek- 
Mašinų.

!ĖLEKTRIKINIAI
PROSAI

Kainos po

IREFRIGERATORIAI

Kaina po

Už Jušų senu Refrigcra 
torį duodame 

nuolaidų.

Kiekvienas pirkdamas pas Budrikų šiame Velykiniamct 
ijšpardirvhne aplttikys gražių dovanų dykai ir 

gaus lengvus išmokėjimus.

JOS. f. 8MRIK,
INCORPORATED

3417-21 So. HalsteJ Street
Tel. Bouleyard 81()7-47b5 ,

NlftA
k. MtQ«lR

VKDOOUR PaRT

Krautuvė Rakandų, Muzikos, Radio, 
Aceoraiotių.

, | — ■...............  .1— ................ ... ............................. .. ........................ ..........................................................................................■■■.., ■

RAD1O PROGRAMAI: Nedėlioję WCFL., 970 k. nuo 1 iki 1:30 p. p
~ WAAF„ 920 k. nuo 1:30 iki 2 valų

Ketvergaifr WHFC., 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.:

iLk .tbiAĮ naiKiMtihf .i ifrfckjjfeflM&i
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NELAIMINGI MEILIŠKI PRIETIKIAI GARSAUS KUMŠTININKO

Linksni u Pavasari o

J. Kazik

Jagidlo Pharmacy

Tobuli trr* M* Bimra a » n

Oltve 
Beck

4358 So. California Avė 
Telefonas Lafayette 1490

3222-24-26 South
Halsted Street 

Chicago, III.

Max ' , .. i

įj> DoRoti-t/

K. Menkeliumiite 
vieši Chicagoj

iiW<sb

Speciale Anglų kal
bos klase Brighton 

Park lietuviams

LINKSMŲ. PAVASARIO ŠVEN 
ČIŲ VELYKŲ VISIEMS DRAU
GAMS IR KOSTUMERIAMS

LINKSMŲ PAVASARIO
ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo

Draugams ir 
Koslumeriams

BALICKAS
SIUVĖJAS

niais 
tadieniais, nuo 7 iki 9 vakaro, 
Five Moly Martyrs bažnyčios 
saloje, 43 ir Richmond gatvės. 
Monja Johnson

Lxf.liCious i n crisp 
salads... with crack- 
eraand jam for dessert 
. . . with marmalade 
and toast for break- 
fast! “Philadelphia” 
Brand Cream Cheese 
is pure, wholesome— 
and always/res/r.

X Sav

b du 
rų 50 cęntų. Taipgi gifti&i, 
kad programo išpildymui eiha 
j pagelbų ir nekurie vietiniai 
dainininkai bei muzikai.—N.

Genuine "Philadelphia’* is 
sold only in this silver-foil 

package

4559 Š. Herhiitage A V 
Tol. Boulevtu-d 7078

augams ir Kostumeriams

W. <C. Lukaus, Sav. 
1745 So. Utfteted St. 
Pho'ne CANAL 1547

Sveikinu savo draugus ir kostumerius su 
pavasario šventėmis — VELYKOMIS 
—ir linkiu visiems laimės, sveikatos ir 

pasisekimo

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

SHIRT/EY
La Bed>e* Bee Stare-

Garfield Park Vyrų 
ir Moterų Pašalpos 

Kliubas

Praeitų sekmadienį ir antra
dienį radio klausytojai tu‘rejo 
malonumo pasigėrėti gražiomis 
daineilėmis kurias padainavo 
K. Menkeliuniutė iš stoties W. 
G.E.S. Ji davar vieši Chicagoje 
ir rengiasi Velykų dienoje Lie
tuvių Auditorijoje duoti savo 
koncertų.

Linksmų Pavasario
Švenčių

VirYT —* V H/JD1 V ----
Linkime Visiems

Savo Draugams 
ir Kostumeriams

dar jis nenutarė jų įsigyti. Bet 
pirmininkas paaiškino, kad 
Klit.'bas negalėjo dalyvauti 
Naujienų 20 metų sukaktuvių 
paminėjime, ba neturėjo vėlia
vos. ■ /'

Susirinkime tapo išrinkti 
darbininkai ateinančiam Kliubo 
baliui. Balius įvyks balandžio 
7 d. Lawler Hali svetainėj, 3929 
West Madison st. Pradžia 7 v. 
vak. r’ r

Nutara šio baliaus dalyviui, 
amžiuj nuo 16 iki 20 metų, pri
imti į KHubų be įstojimo mo-

kesties
atnžiu’ij nuo 20 iki 40 metų, už 
$1.00 (stojimo mokešties.

Sekantis Kliubo mitingas į- 
vyks bal. 8 d., 1 vai. popiėL

O, kaip Naujienose minėta, 
btik mitinge buvo diskusuoja- 
ma apie kliubo vardo perkrikš- 
tijimų, tai tas netiesa.

Kliubietis.

Linksnių Pavasario Švenčių VELYKŲ visiems draugams 
ir kostumeriams

^Linksmų Pavasario Švenčių VELYKŲ visiems draugams 
ir koslumeriams

Linksmų Pavasario Švenčių
— VELYKŲ — 

Linkiu Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

Antradieniais ir ketvirtadie
niais pamokos duodamos 
Pietkewicziaus ofise

BRIGHTON PARK. — Civii 
Works Eduteationa] Service ati
daro anglų . kalbos klasę spe
cialiai taikomų suaugusiems 
lietuviams, biznieriaus p. Piet- 
kewicziaus ofise, 3608 W. 47th 
Street. Pamokos bus duodamos 
kas antradienio ir ketvirtadie 
nio vakare, nuo 7-ių iki 8:30 
vakare* P-lė Dorothy Griebei 
yra mokytoja.

ARCHER AVENUE FURNITURE 
PARLOR SUITE MANUFACTURERS 

4140 Archer Avė., Tel. Lafayette 3516 
F. Klimas Res. Pilone Normai 0590

♦Atidaro ir kitas klases

Linksnių Pavasario 
Švenčių — VELYKŲ — 
Linkime Visiems Savo 

Draugams ir Kostumeriams

Kitos klasės, kurias atidaro 
CWES Brighton Parke yra se
kamos: knygvedystė — State 
Banke, prie Archer ir Kedzie. 
Pirmadieniais in- ketvirtadie
niais nuo 10:15 ryto iki 12:15. 
Mokytoja Ethel Bronson.

Knygvedystė ir buhalterija 
— antradieniais ir ketvirtadie
niais, nuo 6 iki 8 vakare, State 
Banke, prie Archer ir Kedzie. 
Mokytojas John Neurath.

Istorija ir muzika, antradie- 
ketvirtadieniais ir penk-

PAMINKLŲ IŠDIRBYSTĖ yg?
3958 West lllth Street JOO

Tel. Beverly 0005 BMįCTĮ
Vienatinis lietuvis, kuris užlaiko di- 
džiausiu paminklų išdirbystę Chica- 
goję. Didžiausis pasirinkimas impor- yOg
tuotų ir Amerikoniškų akmenų. Pas 
mus paminklų kainos nuo $25- ir aug- 
ščiau. Reikalui esant, malonėkite atvažiuoti pas mus

STANLEY StJDENTAS, 
Savininkas 

ROSELAND 
BEVERAGE 
COMPANY 

11515-17 Prairie Avė. 
Tel. PULLMAN 5625

CASTILLIAN CASTLE »
Užlaiko/ne geriausios rųšies gėrimus — alų ir cigarus 

Savininkei VERA VVALUSH ir ALEX RAZGUS.

6227 So. Ashland Avė.
Telefonas Republic 7330

Linksnių Pavasario
Švenčių—VELYKŲ—

Linkime Visiems Savo 
Draugams ir Kostumeriams

Sakoma, kad kada garsus kumštininkas Max Baer, kuris sumušė Schmellingų ir dabar ruošiasi 
prie pasaulinio čempionato ir šių vasara kųmšciuosis su čempionu Primo Carnera, bus jau 
užmirštas kaipo kumštininkas, jį visi atsimins kaipo Amerikos Don Juaną. Dėl savo meiliškų 
prietikių jis susilaukė jau daugybės bylų. Prieš kiek laiko jis apsivedė su Dorothy Dunbar, bet 
neilgai gyvenęs su ja persiskyrė. Bet tas jo apsivedimas iššaukė kelias bylas. Tuoj po apsi- 
vedimo Olive Beck iš Livermore, Cal., patraukė jį teisman, reikalaudama $150,000 atlyginimo 
už sulaužymų prižado ja vesti. Už tų patį dalykų ir tiek pat atlyginimo reikalauja ir cirko ak
robatė Bee Star. O Shirley La/ Belle iš New Yorko reikalauja $50,000 atlyginimo, nes jis buk 
ja sumušęs. Bet ypač pagarsėjo jo “romanas” su Broadway aktore June Knight. Visi laikraš
čiai buvo* pilni ilgiausių žinių apie tų kumštininko ir aktorės romansų. Kada tas romansas labai 
plačiai buvo išgarsintas visoje šalyje, tai June Knight ramiai sau pareiškė, kad visa tai buvo 
“tik pasigarsinimas”. Bet visi “romansai” ir bylos prasidėjo tik tada, kai jis praturtėjo ir pa-

J

garsėjo kaipo kumštininkas. Rodos po tiek bėdų su merginomis, jis bijotųsi į jas ir pažiūrėti. 
Bet ne, jis pasilieka tokis pat Don Juanas, kokiu jis pasižymėjo ikišiol.

CALIFORNIA INN
Užlaikome geriausios rųšies gėrimus— alų ir cigarus 

Home Madc Chile. Savininkas M. BAIGO

Sveikinu visus savo ‘kostumerius ir pažystamus su 
Velykų Šventėmis.

BEN. J. KAZANAUSKAS
2242 W. 23rd PI.

Tel. Canal 8887

senesnius, butėnt

mokytoja.
Dėsto ir aviacijų

Aviacija, Kelly HigL School, 
42nd ir California, pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, nuo 
3:15 iki 4:45. Henry Kleinman, 
instruktorius.

Mokslas šiose1 klasėse yra 
veltui ir jos Operuojamos nau
dai suaugusių ir negalinčių re
guliariai lankyti 'mokyklas fe- 
deralės valdžios. Visi, kurie in
teresuojasi tomis mokslo šako
mis, kurios dėstomos suminė
tose klasėse, raginami į jas 
įstdti. Užsiregistruoti galima 
klasėse ar Kelly Higli School. 
42nd ir California avenue, 
Brighton Parko CWES centre.

augams ir Koslumeriams

JONAS P. EWALDAS 
840 We»t 33rd St 
Telefonas YARDS 2790

Linksmų Pavasario Švenčių 
Velykų visiems draugams ir 

Kostumeriams

A. Baužis ir Bielinis 
Tavern

Užlaikome geriausios rųšies 
gėrimus, alų ir cigarus.

Links m ų Pavasario
Švenčių—VELYKŲ—

Linkime Visiems Savo

Linksnių Pavasario Švenčių VELYKŲ visiems draugams' 
ir Koslumeriams

EMMA-S CASTLE CAFE
644 North State Sti-eėt

Veltui Velykų viščiukų pietus, muzika. Kiekviena pažįstamų ir nepa
žįstamų užprašai apsilankyti, praleisite linksmai laikų—busite 

užganėdinti.
Kviečia Savininkė EMMA POCAITĖ.

Pagal užšakima darome naujus iri 
taisome senus ir išvalome, pada-Į 
rome, kaip naujus. j
1951 Canalport A ve.’

Linksmų Pavasario Švenčių 
Velykų visiems draugams ir 

Koslumeriams

Canalport Avenue
Tavern

Užlaikome geriausios rųšies gė
rimus—alų ir cigarus.

Sav. P. PRANCKUS 
2001 Canalport Avė.

P-lė Menkeliuniutė yra žyriii lietų kaina 40 centų 
lietuvių dainininkė rityhėse 
valstijoje.

Menkeliuniutės koncertas pra
sidės 4:30 valanda vakare. Bi-

Jusiin Mackiewich
MORTGAGE BANKER 
2324 So. Leavitt Street 

CHICAGO, ILLINOIS

J. Romanas ir J. 
Kaledinskas, Vedėjai

Linksmų Pavasario Švenčių 
Velykų visiems draugams ir 

Kostumeriams

Chas. Mikutckis
Place

Užlaikome geriausios rųšies 
gėrimus, alų ir cigarus.
671 WEST 18th STREET

MONUMENT CO.
•INCORPORATED

IŠD1RH&IĄI GERIAUSIOS RŲS1ES 
Paminklų ir Mauzolėjų 

Didžiausia Dirbtuvė
Chicagoje

VirS 60 nietu Patyrimo 
Pirkite tiesiog iš musų dirbtuvės ir tau
pykite pinigus. Mes padarėme pamink

lus dėl daugelio įžymių Ghicagos 
lietuvių.

527 N. Western Avenue 
arti Grand AvenuePilone S&ELEY 6103 

CHICAGQ, ILL. 
—........i i. i..... iii ■■m ■■ ■ iiiiim. '

Kovo 11 d. įvyko Garfield 
Parko Vyrų ir Moterų Pašal- 
bos Kliubo mitingas. Perskai
čius praėjusio mitingo protoko
lų prieita pHe raportų išdavi
mo. Pasirodė, kad iš narių 
niekas neserga. O. N. Willams, 
važiuodamas iš grybavimo, bu
vo susižeidęs kdjlj. 'Išsirgo 11 
savaičių. Kliudąs išmokėjo 
$55.00.

Kadangi Klidbas iiritriiko 
konstitucijos knygelių, tai bu
vo išrinkta iš 3 narių komisija 
knygelėms pampinti ir, be to, 
kai kuriems konstitucijos ‘punk
tams pataikyti.

Kai dėl Kliubo vėliavos, tai

PINIGAI DEL BIZNIO

DUODAME
REM1AM1ES JŲ REKORDl

KOMERCINES PASKOLAS
ĮSTAIGOMS

HALSTED EZCHANGE
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI 
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS



NAUJIENOS, Chicagd, III

understand

auga

G ar sinki tęs Naujienose

Linksmų Pavasario Švenčių

M.J.KIRAS
REAL ESTATE VERŠIENA DEL KEPIMO sv

KUMPIAI VELYKOMS sv

PUIKUS ROUND STĖKAS sv

GERI LAŠINIUKAI sv

CALLA KUMPIAI sv

SVEIKINDAMI JUS

LACHAWICZ IR SUNAI
Lietuviškas Žydukas

Nata Kanter
Cicero, IIIChicago, III.

Girdykite mus

ne tik 
kliubo

you 
būt

Policininkas nušovė 
lietuvį Waskaska

the Lith 
. Grigai

2314 West 23rd Place 
Telefonas Canal 2515-2516

1439 S. 49th Court 
Telefonas Cicero 5927

Sekantį sekmadienį įvyks 
Kliubo susirinkimas

them
Lithuanian

Coordinate Bear t 
and Principles Edi- 

tor telis Modern 
Generation

we were

allows you

Linksmų Pavasario 
Švenčių—VELYKŲ— 
Linkiu Visiems Savo 

Draugams ir 
Kostumeriams

Linksmų Šventų Velykų Linkime 
Visiems Savo Draugams 

ir Pažystamiems.

- ‘ism 
differ- 

but it is important thal

3335 So. Halsted St
Tol. YARDS 6894

Tarp Chicagos 
Lietuvių

į metus geresnio užtikrinimo, 
kaip Keistučio Kliube. Kliubas 
moka $5 į savaitę ligos pašal
pą ir prie to $300 pomirtines. 
Be to, duoda grabnešius, auto
mobilių ir gražų vainiką $10 
vertes. Reiškia, Keistučio Kliu- 
bui kiekvienas miręs narys-e 
kainuoja apie $350.

St. Narkis, koresp.

Su pavasario šventėmis Velykomis, 
primename, kad musų krautuvėje jus 
dabar galite nusipirkti nebrangiai:

Laidotuvių ceremonijoms pa
sibaigus, būrys dalyvių susirin
ko pietums rodhauzėj prie 79 
gatvės ir Archer Avė. Jų tarpe 
buvo ir Simmons.

Susirinkusiems pietaujant, j 
restoraną įėjo Anthony Was- 
kaskas (kitaip žinomas, Barber 
Mike), kuris, sakoma, buvęs 
mažo kalibro bomelis.

žodžiu, viską, kas tik yra reikalinga 
barnų papuošimui ir patogesniam 

gyvenimui.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems savo Seniems ir Naujiems 

Draugams ir Kostumeriams.
ATSIMINKITE, KAD JŪSŲ

Ar visi pasinaudojote proga?
Ar visi keistutiečiai prirašė

te savo jaunus sunūs ir dukte
ris j Keistučio Kliubą? Kurie 
to nepadarėte, tai pasiskubin
kite, kol dar jaunuoliai yra pri
imami veltui. Bukite prisiren
gę prie rytojaus — ki-d po lai
kui nesigailėtumėte. Jus niekur 
negalite gauti už $6 mokesčių

mu- 
nariais

Policininkas Thomas Sim 
mons, iš Brighton Parko poli 
cijos stoties, ketvirtadienį da 
Ivvavo laidotuvėse K. Makutė

Sekantį sekmadienį, balan
džio 1 d-, įvyks Lietuvių Keis
tučio Pašalpos Kliubo mėnesi
nis susirinkimas Liberty Grove 
svetainėje, 4615 S. Mozart st., 
12 vai. dienos. Geistina, kad 
nariai-ės skaitlingai dalyvautų, 
nes yra svarbių 'tarinių ir įvai
rių raportų.

Pastaba nariams-ėms
Visi nariai-ės būtinai priva

lote perskaityti Kliubo konsti-

ment under penaity of heavy 
jail sentences.

Ile carried his story through 
the students’ Strike, the re- 
vohition and the subsecpient 
receipt of permission to pro- 
mulgate Lithuanian literature, 
stage plays and print news- 
papers.

Wbere under the oppression 
the various Lithimnians fought 
together in opposition, despite 
the difference in their individ- 
ual beliefs, the statė of com- 
parative liberty found them 
splitting up into factions ir. 
defense of their widely vary- 
ing ideals.

Here Mr. Grigaitis told of 
the mental wrangle he and his 
fellow students went through 
in trying to determine exact- 
ly what they believed.

Points out casualness and 
selfishness of present 

students

Tūlas John Dills, iš Michi- 
gan City, pastebėjo, jogei Was- 
kaskas nučiupo ploščių iš pa
kabintų prie restorano durų.

Policininkas Simmons ir Dills 
išbėgo laukan ir pamatė Was- 
kaską su trim draugais nuva
žiuojant. Simmons ir Dills įšo
ko į kitą automobilių ir pradė
jo vytis pirmuosius.

Jie atsiviję Waskaską ir jo 
draugus net iki namų 924 W. 
35 Place ir čia įvyko susirėmi
mas. Vienas iš Waskasko gen- 
gės, kaip praneša. “Tribūne”, 
šovęs į policininką ir sužeidęs 
ranką, kurioj šis laike revol
verį. Policininko revolveris nu
krito ant žemes.

Tada visi keturi priešininkai 
puolę ant Simmonso. Simmon- 
sui betgi pavyko vėl nusitverti 
revolveris. Jis iššovęs vieną šū
vį, kuris užmušė, Waskaską. 
Waskasko trys draugai pabėgo.

Vėliau pasirodę, kad Waskas- 
kas turėjęs policijos rekordą. 
Pranešama, kad policija areš
tavusi ir Waskasko draugus.

Policininkas Simmons esąs 
irgi lietuvis. Waskaskas gyve
nęs adresu 928 West 36 St. 
Tikra jo pavardė buvusi —

tuciją, tuomi išvengsite daug 
keblumų ir prisidėsite prie pa
laikymo geresnes tvarkos kliu
be. Konstitucija yra musų prin- 
cipialis instrumentas, pagal ku
rį visi įturime veikti. Konstitu
ciją privalo pildyti 
dyba, bot ir visi 
riai-ės.

Kliubas žymiai
Pradedant 1934 metus 

>sų kliubas paaugo 35 
tarp kurių yra 17 jaunuolių. 
Kliubo turtas pasiekė $30,- 
992.70. Reiškia, nežiūrint kad 
kliubas turėjo daug įvairių iš
mokėjimų, vistick 1934 metais 
jo turtas paaugo $1,517.60.

Lietuvių Keistučio 
Pašalpos Klubo 

žinios

“When you will be able to 
coordinate your heart with 
principais then you will have 
peace”, said Mr. Piu*s Grigai
tis, editor of the Lithuanian 
Daily News, in his lecture to 
a large gathering of members 
and guests of the Lithuanian 
Univeršity Club lašt Thursday 
night.

“The worst mistake you can 
make is to hastily pin your 
efforts to some one ideal with- 
out first studying all the avail- 
able ideals, weighing them all, 
then chosing the one which 
strikes elosest to your heart.”

Speaks of his student years
In speaking of his topic, “The 

Lithuanian Students’ relation- 
ship to Society”, Mr. Grigaitis 
sketclied out the difficulties 
under which his fellow stu
dents in Lithuania were forced 
to study the Lithuanian lang- 
uage. To speak, read or write 
the language was prohibited 
by the nriing Russian govern-

4707 So. Halsted St
Tel. Yards 0801

Thia advertleemont is not tntended to otfer vhlakey for sale or delivery .n 
any statė or communlty vherein the advertisinr, sale or ūse 

thoroof is unlavful.

tis said, “It gives you the ad 
vantage of having two lang 
uages vvhich 
draw from the ideals and ex- 
perience of two peoples and 
as a resvdt you will be a fa r 
bigger person”.

He touched only briefly on 
Socialism classifying it as one 
of the “ ’isms” which one 
should study before choosing 
one’s life principles. However, 
he showed that several of the 
movės being made today by 
the American government are 
identical \vith old Socialistic 
aims.

For example, he ųuoted that 
one of the first Socialistic pro- 
posals was for Congress to 
abolish child labor, a movė aL 
ready accomplished by democ- 
racy. Other ideas such as a 
shorter working day, unemploy

Širdingai kviečiu atsilan
kyti. Užtikrinu, kad busi
te užganėdinti atsilankę 
j mano užeigą. Tariu jums 
už tai, ačiū iš kalno.

pavasario švenčių 
visiems draugams 
tumeriams

MILDA RESTAURANT
3206 So. Halsted Street

Gaminame lietuviškus ir amerikoniškus valgius 
šviežios mėsos ir daržovių.

S. D. L

PAGRABŲ VEDĖJAI IR

on, “Ihat you, especially if you 
are becoming professionals, ab> 
solutely have 
Lithuanians if you’ desire to 
succeed among them. You 
should lertrn 
language if you wish to 
along with them.

“You don’t have to be 
volutionists 
don’t have to be martyrs 
yoiv mušt expend some efforc 
for the Lithuanian people be- 
cause only when you give are 
you able to receive”.

Points out advantages of 
learning language

Regarding learning 
uanian language, Mr

ment Insurance, and govern
ment ownership of railroads 
now being contemplated he 
stated were also from among 
early Socialistic proposals.

“Necessary to study all 
‘isms’” says P. Grigaitis
In conchision, Mr. Grigaitis 

emphasized: “Which” • 
you choose. makes no 
ence 
you* study them all first, es
pecially now, while you are in 
school and have the time, be- 
cause later in life you will be 
too occupied with your struggle 
for exislence.

“Choose a principle, thal 
which your powers of ration- 
alizing have ebosen, and stiek 
to it”. J.

Pečių
Lovų

Radio
Kaurų /-

Plovyklų
Šaldytuvų

Matrasų
Liampų

Seklyčios Setų
Valgomo Kambario Setų
Klijonkę
Miegamo Kambario Setų

He pointed ou’t the casual- 
ness and selfishness with which 
Lithuanian students in Ameri-I 
ca studied to better their lives, 
and to strengthen their ideals 
in comparison to the grim 
force against which his con- 
temporaries had to struggle 
toward the betterment of not 
only themselves būt their 
countrymen as well.

“You in this country work 
selfishly for yourself”, he said, 
“You do a job, charge so much 
for it and the obligation is 
cleared both ways. Birt we 
worked for each other, for the 
country, unselfishly. You feel 
no desire, no obligation to do 
your share for the betterment 
of mankind.

“You mušt realize”, he went

Jums visuomet prisirengęs patarnauti.
Atsilankykite į jo biznio vietą, rasite didelį ir įvai

rų pasirinkimą degtinės ir vyno. O jūsų senas draugas 
ŽYDUKAS suteiks jums širdingiausį patarnavimą.

Linksmu Pavasario Švenčių
— VELYKŲ — 

Linkiu Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

OAK LEAF TAVERN
Užlaikome geriausios rūšies gėrimus—alų ir cigarus ir muzika gro
ja <iel pasišokimo.

Savininkai AGNĖS SIDLAUSKAS ir S. SVILAINIS

3428 So. Halsted St. Tel. Yards 2074

VELYKOMS SPECIALS
Štai yra jūsų pasirinkimui gerų Bargenų 

Penktadieny ir šeštadieny, Kovo 30 ir 31 d. 
VERŠIENOS KULŠYS sv.................................. 13V2C

- S^c 
131/2C 
121/2c 
121/2c

■ 71/2C 
1OY2C 

PUIKIOS NUVALYTOS VIŠTOS

ECONOMY MEAT MARKEI
K. NORKUS, Sav.

2033 South Halsted St.
Pirmos Duris į North nuo A. P. Krautuvės

B. A. L.

BALSAMAVOTOJAI

Linksmų Pavasario Švenčių — VELYKŲ — visiems 
Draugams ir Kostumeriams

A. RUDINSKAS ir A. KASIULIS
5949 So. Kedzie Avenue

Užlaikome skaniausį alų ir kitus gėrimus. Taipgi penkta
dieniais duodame veltui žuvį, šeštadieniais vištieną, šeš
tadienio vakarais turim gerą muziką, prie kurios galima 

linksmai laikas praleisti.

_________ _j. HALSTED ST.
- Telefonas VICTORY 4226

J. Kalėdinskas, J. Romanas, Vedėjai
tadio programą nedėlioję, 11-tą vai. prieš piet iš

Mr. P. Grigaitis points way for 
students to find selves ; “work 
for society”, he urges.

Linksmų Pavasario švenčių
—VELYKŲ—

Linkime Visiems Savo Draugams 
ir Kostumeriams

. i

•'' ■ ■

VALDYBA IR DIREKTORIAI

METROPOLITAN
STATE BANK
2201 West Cermak Road, 

kamnnci I.pavitt Strapt

Narys Federal Reserve Systemos

•r]

’l. Vt , . > ’ . • "r ■



Velykų

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

BOULEVARD 9199

3005

3059

1 kv. bonded whisSergėtojas PRANEŠIMAI

1 kv. bonded whis

jo pati Lietuviai Daktarai
jų sūnūs, žiaurus

Lietuvės Akušerės
Mrs. Anelia

vaidelytė

Gyvenąs

Graboriai

Lafayette 7031

RAD

TEATRUOSE

Visi Telefonai

Yards 1741-1742prade Nedeliomis nuo 10 iki 12

Yards 0994Telefo:

Radio programas Velykų dienoj

PADEKAVONE

Advokatai

MBM EUDEIO
Tol, REPUBLIC 3100eprangumo

DUKT&

W. 38 
bonded

Buvęs Ame- 
metais gyveno

pra- 
kokia

mus 3 
mėnesio 
2417 West

Prašome 
darbe

Amerikoje
Kilęs iš 

aps. Gy-

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Joe Judaitis, 4624 S. Califor 
nia avė

9 vai. vak. Ne

štai 
Operoje 
nė 
joje stato 

“žalčio” 
Kaminskas

Gyvenąs Chi-
Kilęs iš Udri-

Alytaus aps. Gyvenąs San
DR. STRIKOL’IS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

eina / sėkmingai

Kad Velykų šventės visiems 
butų dar linksmesnes ir įvai
resnės, Jos. F. Budriko radio 
ir rakandų krautuvė, 3417 So.

Bent 
bus brangiai įvertinta. 

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place. 

Chicagę, Illinois.

— V. Micevičiutė
— H. Vesprendaitė

J. širvatiė-Gapšienė
Ker-

— nedainuoja.
apysenis vaidyla

DR. V. A ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

van
Antanas Ka-

Siunčiame Gėlės Telegramų i visi 
pasaulio dalis.

Ačim visiems už dovanas. Ki
tų kartų bus pranešta daugiau 
apie šį balių.

John Kasparaitis.

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

antras sūnūs, švel 
Danielius Kežas.

Operos “Eglė — žalčių Karalie 
nė” artistų sąstatas

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Halsted st., rytoj 
dienų duos du puikius lietuviš
kus radio programus iš stoties 
WCFL nuo 1 iki 1:30 po pietų 
ir iš stoties WAAF nuo 1:30 
iki 2 vai.

• Programo išpildyme dalyvaus 
Budriko radio orkestras, dai
nininkas Kazys Pažerskas ir 
kiti. Taipgi turėsite tikrų ma
lonumų pasiklausyti kas dėsis 
Makalų šeimynoje. Rodos, kad 
ten įvyks nepaprastai šaunios 
vestuvės.

Beje, primintina, kad Budri
ko dainininkų ir muzikantų 
kontestas buvo atidėtas dve
joms savaitėms, todėl sekantis 
kontestas įvyks antrų trečiadie
nį po Velykų, t. y. balandžio 
11 d. 7 vai. vak.. Mark Whitc 
Sųuare \Parko svetainėje.

Bus didelis ir puikus progra^ 
mas, o įžanga visiems dykai. 
Visi kontestantai aplaikys pri
zus busimam Budriko piknike, 
gegužės 27, Birutės darže. Aš.

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

2400 West Madison. Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas.

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 ' 

Rez. 6515 So. Rockwell St. .
Tel. Republic 9723

Jau buvo minėta Naujienose, 
kad Chicagos Lietuvių Liutero
nų Pašalpos Draugija rengia 
vakarų antro transatlantinio 
skridimo naudai. Vakaras atsi
bus balandžio 22 d. Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43 S t. 
Pradžia 5 vai. vakaro. įžanga 
25c asmeniui.

Kiek teko patirtį iš komite- 
tp. t«i Aute 
bamo vakaro
Tik abejojama, ar svetainė ne
bus pennaža publikai sutilpti. 
Bilietai parsiduoda gerai.

Iš anksto bilietus galima gau
ti pas komitetus: John Sherei- 
kis, 5819 So. Whipplė st;, ar
ba pas George Bickner, 2520 
West Pershing Bd.

čia noriu priminti vardus tų 
kompanijų ir biznierių, kurie

DR. A. L. YUŠKA 
2422 West Marųuette Road 

•kampas 67th ir Artesian Avė.
Telefonas Grovehill 1595 

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

ir nedaliomis pagal susitarimą.

Velykų dienoje, litų valan
dų ryto, Progress Furniture 
krautuvė sveikins radio klau
sytojus gražiu programų iš sto
ties WGES. Programo išpildy
me dalyvauja Progress Radio 
kvartetas, p-ia II. Bartush, O. 
Skeveriutė ir kiti. Prie to, bus 
rinktinos Velykų muzikos, įdo
mių kalbų ir t.t. Todėl* kas no
rite turėti tikrai malonių valan
dėlę, nepamirškite užsista&yti 
savo radio.

4707 So. 
kvortų

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

1-*—3 ir 7—*8 ■ 
pagal sutarti 

California Avenue 
Republic 7868

Kvietkininkas
Gilės Del Vestuvių* Bankietamstr 

Pagrabams
Pristatome i visas miesto dalis

3316 So. Halsted St., Chicago. III.
Phone Boulevard 7814

kuris yra gerai susipažinęs su 
.Raštu.

Nepamirškite pasiklausyti

Atsiveskite jaunuo

RADIO
Nedelioje,

Balandžio 1 d

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
do mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj balandžio 1 dieną Liberty 
Grove svetainėje 4615 So. Mozart 
St., 12 valandą per pietus.

Viši nariai-ės skaitlingai dalyvau- 
dte, nes turime daug įvairių rapor- 
;U ir tarimų 
ius-6s kurie per trumpą laiką bus 
jriimami veltui. Kurie esate sko- 
ingi kliubui būtinai turite atsilan
kyti ir užsimokėti, kurie negalite už
simokėti privalote pasiaiškinti — 
riešingai busite suspenduoti, o ne- 
eurie gal ir išbraukti.

— St. Narkis sekretorius.

Draugija šventos Petronėlės susi
rinkimas įvyks pirmadieny balandžio 
2 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj, 32 PI. ir Lituanica 
Avė. Visos nares malonėkite pri
joti. .... Sekretorė...

A; MASALSKIS 
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė 
Tel. Boulevard 4139

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22hd Street 

Valandos!
Seredomiš ir nedėl

Rez. 6631 So 
Telefonas

Si mano 
mėnesini 
balandžio 
Chicagos 
8133 So.

Nariai . _
nes turime svarbiu reikalų kuriuos 
reikės apsvarstyti, taippat pasirū
pinkite savo mokestis apsimokėti.

P. K. rašt

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica-> 
goję ir apielinkėje 

Didelė ir graži 
koplvčia dykai.

4032 'ARCHER JA Vi

• Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gHos Nariai. ■________

ma. “Melody Mas terš”; kitokie 
numeriai.

Chicago teatre —> produkcija 
“Blackbirds of 1934!’; kitokie 
’iumeriai.

Tol. Cicero 2109 it 859-J
Antanas Petkus

Graborius
, KOPLYČIA. DYKAI 

4830 West 15th St. 
CICERO, ILL.

Simon M. Skudas
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS 
. Patarnavimas geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3877

Lachavich ir Simus
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI., Chicago 

Tel. Ganai 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1433 S. 49 Ct., Cicero, III ’ 
Tel. Cicero 5927

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįžo iš Europos ir vėl praktikuoja 
senojoj vietoj.

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

tadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 2—4
dėliomis ir šventadieniais 10—12 

dieną.

Sikorskis Albinas, 
cagoje.

Stanaitis Agentas 
jos vai. 
Francisco, Calif, 

Tamošaitis
Cicero, III.

Vismontas Kazys 
nuto val.i 
Chicagoje

Zaranka Antanas
tos vai., "
veno East St. Louis, III

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotų yra 
Somas suteikti žinių 
žinia

Kilęs iš Al 
. Gyveną:

kaip atrodys “žaltys” 
“Eglė, žalčių Karalie- 

kurių bal. 8 d. Auditori- 
“Birutčs” choras, 
rolę loš solistas A.

McVickers teatre — šiuo lai 
k u rodoma veikalas “Scandals” 
kitokie numeriai.

Roosevelt teatre 
dant balandžio mėnesiu komiš
kas paveikslas “Six of a Kind”; 
kitokie numeriai.

United Artists teatre rodo
ma paskutinę savaitę paveiks
las “Catherine ithe Great”; ki
tokie numeriai. •

Oriental- teatre —. juokdarys 
Milton Berle pasilieka dar vie
nų savaitę; vodevilio progra-

K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6109 S. Albany

Avenue
Phone

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electiric tr e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt.
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Daukanto Draugija laikys 
susirinkimą sekmadieny 

1 d., 1934, 12 vai. dieną 
Lietuvių Auditorium sve., 
Halsted St.
būtinai privalote pribūti,

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

A. L Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kemvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

įvairus Gydytojai

DR. HERZMA.N
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: .
1034 W. 18th St., netoli Morgan St, 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

8 d. balandžio Lietuvių Au
ditorijoj Birutė stato scenoj 
pirmą kartų Chicagoj M. ^Pet
rausko operų “Eglė — žalčių 
Karalienė”. Be abejonės, visi 
įdomauja žinoti, kas pildys ro
les* šiame veikale. Taigi žemiau 
paduodu vardus asmenų, kurie 
pildys roles:

žaltys—žalčių karalius 
denų dievaitis — 
minskas.

Gulbė-Dievaitis
žmonių, žalčio prietelius — A 
Stelmokas.

Vaidevutis — ūkininkas, tei 
singas žmogus — Dr. K. Kliau

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra; parodančią mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12. Akinių kainos 
per pusę piginus, kaip buvo pirmiau. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2843DR. BERfASH
756 W. 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6-80-8:30 

Ncdėldieniais pagal sutartį.

Izidorius. Gyvenąs

Kilęs iš Vai-
Tauragės aps. Gyvenąs

Kilęs iš Alun-
Utėnos aps. Kadaise gy-

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. G. SERNER
_ Tel. Yards 1829 ,

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedeliomis 10 iki 12 vai. ryto

Žinios iš American 
Legion Auxiliary

prisidėjo su dovanomis busi
mam baliui. Jie yra: t

J. Juška — jis davė Holly- 
wood svetainę vakarui veltui.

Keller Brewing. Co., prie 39 
ir Racine avė-, 1 bačkų alaus.

Frank Venckus ir Bruno 
Kriwis, 5101 So. Union avė;, 
dovanojo pusę bačkos alaus.

Al Kastle ir B. Katauskas, 
2556 W. 59th st., dovanojo V2 
bačkos alaus.

A. Kuchinskas, 634 W. 59th 
s»t. ir 82 st. ir Kean Avė., do
vanojo 1 kvortų bonded whis-

J. F. RADZIUS
Incorporated

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir augščiau.

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

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis
- ----- DENffISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

nuo 8:45 vai. ryto 
Bus į klausymus atsakinėjama, 

Atsakinės
S. Beneckas,

les. 6600 South Artesian Avenue.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel.. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR. NAIKEUS
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė.

Tel. Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutartį.

r TE V A
Jeigu* Norite Dailumo ir[

Laidotuvėse........ Pašaukite.......

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių au firma tuo pačiu vardu)______

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2515 W. 69th St

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

mums padėti šiame 
S. D.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 

4605r07 So; Hermitage Avenue

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS : 

105 W. Monroe SL, prie Clark 
Tel. State 7660; Valandos 9—5 
W. Side: 2201 W. 22 St. Cermak Rd. 
Panedėlio, Sered. ir Pėtn. vak. 6 iki 9 

Telefonas Canal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Utarn., Ketv. ir Sub. vak. 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600.

Ę L ZOLP
, GRABORIUS 

1646 West 46th St.
Tel.! Boulevard 5203 ir 8413

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai

Jonas. Kadaise ant 
. m. Chicagoje.

Kilęs iš Pa-

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, tuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaį 
vakaro. L------------ — — —
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DU T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutartį

PAIEŠKOJIMAS NR. 57
Balčiūnas Antanas. Kadaise gy 

veno South Akron, Ohio.
Balčiūnas Povilas. Kilęs iš Pa 

biržės vai.. Biržų aps. Kadaise gy- 
veno San Francisco, Calif. Tarna 
vęs J. A; V. kariumenėj.

Boganskiš Leonardas.
vadinasi Louis Borden.
Baisiogalos vai., Kėdainių 
venas Cleveland, Ohio.

Budreika Juozas. Kilęs iš Debei 
kių vai., Utenos aps. Kadaise gy 
veno Rock Island, III.

Butkus Dominikas.
sėdžiu vai., Telšių aps 
Chicagoje.

Gedvilas Jeronimas.
Brockton, Mass.

Gedvilas Kasparas. Sūnūs Jeroni 
mo. Gyvenąs Chicagoje.

Kaminskas. ,,.«Al)tanas. Gyveną; 
Chicagoje.

Kuizinas
Ingleside Avė

Lopačius Ksaveras 
nevėžio miesto. A

Racevičius Vladas, 
rikos kareivis. i(1920 
Chicagoje,. ,,

Mutual Liąuor Co
Halsted st., dovanojo 1 
bonded whiskey.

Joe Glebauskas
st., dovanojo 1 
whiskey.(

Peter Wabųl’s, 
st., — 1 kv. bonded wliiskey. 
’ Tony Jokantas, 4004 S. Rock 
well st

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite savo 

rūpesčius man.

Kazimieras Makutėnas
kuris mirę Kovo 15 dieną ir palaidotas tapo Kovo 29 dieną, 1984*5 
o dabar ilsis Lietuvių Tautiškose kapinėse, amžinai nutilęs ir. ne
galėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskutinį patar
navimą ir palydėjo jį i tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams..

Dėkavojame graboriui Masalskiui, kuris savu geru ir, man
dagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius, dėkavojame kalbėtojui 
V. A mbr ožaičiu i ir muzikantams ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musu mylimas vyre 
ir tėvelį sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

MOTERIS, SŪNŪS

EGLES, ŽALČIŲ KARA 
LIŲNES *

DR. C. MICHEL
LIETUVIS '

Kreivu akių specia- 
listas. Vaikų kreivas 
akis ištaiso be ope 
racijos. Pig i o m i > 
kainomis. lengvais 
išmokėjimais. P r i- 
t a i kinimas akinių 
teisingas mažiems 
ir dideliems. Pata-^ 
rimai dykai.
4654 So. Ashland Avė 

prie 47th St. ant 2 lubų.
Tel. Boulevard 1242

Audronė — 
nice Tverijonas

RustuUs
— Antanas Gedvilas

Vainys
nuš

Dukters:
Auskė - 
Gražutė 
Eglė—

žalčio ir Eglės vaikai 
nius ir Mildė

Ri menas —
— Juozas Kemėžis

Baniutė —
Stradomskaitė

Kaimynai, kaiminkos, chorai, 
baletas. Chorai dvasių, už sce-! 
nos, etc. etc.

Įvyko senovės Lietuvoje, my- 
to gadynėje.

Aukščiau pažymėtos muzika- 
liškos jėgos puoš scena veika
le, kurio pastatymų prirengė 
pp. J. Bijanskas-,1 KL ^Jurgelio-, 
nis, M. Šileikis ir Liutkus, p-ia 
Gugienė ir kt., kurie neima jo
kio atlyginimo už savo darbų 
ir dar apmoka savo išlaidas.

Susirinkime visi į Lietuvių; 
Auditorijų 8 d. balandžio. Lai | 
ji tampa kaip ir kokia lietuvių 
diena. —Ten buvęs.

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
A A

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Mbderiliška‘"Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
CHICAGO, ILL.

Daritfs-Girėnas American Le- 
gion Auxiliary pirmininkė, p- 
nia Waitches, buvo paskelbusi 
per radio, kad ši organizacija 
Velykų dienų aplankys ir ap
dovanos lietuvius esančius Oak 
Forest, III., prieglaudoj.

Dabar tenka pranešti, kad 
aplankymo diena perkelta į ba
landžio 15-tų. Visi yra prašo
mi tų dienų važiuoti į Oak Fo
rest pamatyti esančius ten lie
tuvius ir šios Aificiliary orga
nizacijos patarnavimų, o taip
gi išgirsti jų priruoštų progra
ma. Laikas svečiuotis bus nuo 
2 iki 4 vai. popiet. Oak Forest 
įstaiga randasi prie Cicero avė. 
ir 159 gavlės.

Kitas • svarbus dalykas. Da- 
rius-Girėnas Adxiliary laiko 
kontestų lietuviškose mokyklo
se Aguonėlių Dienai, kuri ji- 
vyksta Kartų 1 metus, būtent 
prieš Kapinių Puošimo dienų.

P-lė Stella Daciolas yra šio 
kontesto vedėja. P-lė Julija 
Paplauskas yra jos pagelbinin- 
kė. Aguonėlės Dienos komite
to pirmininkė yra p-nia M; 
Czaikauskas. Dienos rinkliava 
bus gegužės 28 d.

Dariaus-Girėno American Le- 
gion Aificiliary laiko susirinki* 

ketvirtadienį kiekvieno 
Yuškos svetainėj* 

43 St., 8 vai. vaka^

;.'Ak ■
- A. t »

į-įĮ-į^jį Įj..
iAj* JI i' •
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CLASSIFIEDADS

Iš Politikos Lauko

jums
mandagiai.

MORTGAGE BAHKERS

Atsišaukite

Ra f t

St.

For Rent

ib

i

senus, 
Taisau

6 KAMBARIŲ bungalow, 2 karų 
garadžius, karštu vandeniu šildoma. 
7150 Su. Fairfield Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, arba mainysiu ant automobilio 
arba mažo namo. 1429 W. 51 St., 
Lafayette 6993.

Pritiraiykitt | mnsą apnik*

TEL. LAFAYETTE 1083 

2608 West 47th St.

, Reikia 
pilnai apsau- 
ypatiško pa-

| DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
i puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
(Black Gold, Lump arba Egg, $6.00 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grandy Mining Co.. Cedarcrest 2011

PARDAVIMUI valgykla — geras 
biznis. Priežastis pardavimo turiu 
važiuoti lošti teatre Los Angeles. F. 
Yakaitis. 1918 W. 63 St.

PASIRENDUOJA namas, labai 
gera vieta dėl road house Willow 
Springs apielinkėj. Kreipkitės A. N. 
Butchas, 4414 S. Rockwell St.

.Z

RE1A.L ĖST ATE
Bizni* pamatuota* teisingumą 

INSURANCE. NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

$235
Sodan Paskiausia 

Modelis. Visai mažai var- 
šeši dratiniai ratai kaip nau- 
dienų garantijų. $195

Ne auga geresnio tabako negu
, kad vartojama OLD GOLDS. Jie
* yra TYRUS. (Be dirbtinio paska
ninimo)

AtiuUti utvo priimtuvui ant TED FIO-RITO sensactago* Hollywood Orkestro* kas trečiadienio* vakarą—Columbia Tfaktct

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia___

REIKALINGA patyrusios moteris 
prie sortavimo vilnų rag šapėj.

1405 W. 21 St

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvių Dienos Pa 
saulinėj Parodoj 

reikalu
Lietuvių Amerikos Advokatų 

Associacijos prez. John T. Zu
ris praneša, kad Asociacijos 
susirinkime laikytame kovo 17 
dieną oficialiai padaryta šitoks 
tarimas (esmėj): Jeigu chica- 
giečių tarpe pasireikš pakanka
mai noro (ambicijos) apvaikš- 
čiojimo .dienai surengti, lai Aso-

MILDA THEATRE
3110 So. Halsted St.
TĄDIEN Y, KOVO 31 d. 
“THR1LL Hl NTER”

Su Buck Jonės 
taipgi ant scenos 
D E N N1S DR1MER 
Ainateur Revievv

Didelis Velykų Special
I ANĖS BABY IS

su Dorvtliv VVicck ’r Babe L? Hoy 
Judinantis ir pilnas veikimo 

paveikslas.
Tai; gi trumpus dalykėliai

RAMOVA Theatre
3518 So. Halsted St.

ŠEŠTADIENY. KOVO 31 d. 
“AS Hl’SBANDS GO” 

su Warner Baxter ir Helen Vinson 
taipgi kitos atrakcijos.

Spe d ilės Velykų Atrakcijos 
“ALL <)F M E” 

su Erederick Marsh, George 
ir Mariam Hopkins 

Didelis Show dėl Visu
Komedija ir kitos jvairenybės 

Show tęsis nuo 1 vai. po piet iki 
vidurnakčiui.

ciacija dalyvaus ir gelbės šito
kiam planui įvykinti. Tuo tiks
lu tapo paskirta komisija, ku
rion įeina adv. John B. Bordcn, 
Joseph F. Grish, Kazimer P- 
Gugis, Charles P. Kai, John B. 
Bronza ir Julius Waitches.

Bet p. Zuris įspėja, kad Lie
tuvių Advokatų Asociacija ne
ims iniciatyvos į savo rankas 
kalbamam sumanymui vykinti, 
o 'tik nutarė prisidėti su pagel
ba.

ro. Dar* nepriklausančios aku
šeres yra kviečiamos prisirašy
ti ir pasidarbuoti žmonijos la
bui. —Akušerė.

9-TOS WARI)()S LIETUVIŲ 
ATYDAI

Atšaukia SLA. 260 kp 
susirinkimą

MABQVETTE PARK — SLA. 
260 kuopos susirinkimas, ku
ris turėjo įvykti šį sekmadie
nį, yra atšaukiamas dėl Vely
kų švenčių. Susirinkimas įvyks 
sekmadienį, bal. 8 d.

Skr. M. PolloVk.

Illinois Akušeriu 
Draugija

(Illinois Midwifes Association, 
Ine.)

Ši draugija lapo suorganizuo
ta praeitą metą, birželio mėne
sį, ir savo veiklumu daug pa
sidarbavo, nes draugijai pri
klauso visos pažangesnės aku
šerės iš visokių tautų, taipgi ir 
iš lietuvių, kurios yra E. V. 
Krukas, K. šidlinskas ir V. Za- 
leckas.

Draugijos susirinkimuose yra 
duodamos paskaitos ir pamo
kos žymių chirurgijos ir medi
cinos profesorių. Tokiu budu 
akušerės, priklausančios 
draugijai, yra kredituotos 
žiūrėti jų pacientes visose 
cagos ligoninėse.

19 d. kovo atsibuvo priėmi
mas naujos valdybos 1934 me
tams. Narės 'turėjo puikų ban- 
kietą su įdomiu programų, da
lyvaujant daugeliui gydytojų. 
Lietuvė akušerė, E. V. Krukas, 
ir vėl įėjo į valdybos narius.

Akušerių draugystės susirin
kimai įvyksta trečią pirmadienį 
kiekvieno mėnesio adresu 1309 
No. Ashland Avė., 8 vai. vaka-

šį sekmadienį, balandžio 1-mą 
dieną, 2:00 vai. popiet įvyks 
didelis balius ir massmitingas 
lietuvių demokratų 9-tos war- 
doš, pagerbimui musų lietuvio 
kandidato, Al. G. Kumskio, ku
ris eina į kauntės Komisionie
rius ant demokratų bąlioto, ba
landžio 10-tą dieną, ir taipgi 
visiems lietuviams žinomo p. 
Sheldon W. Govier i 9-tos war- 
dos dem. komittenianą.

šis'įvykis atsibus Balchuno 
salėje, 158 E. 107th St. Jokios 
įžangos nebus.

Bus kalbėtojų, alaus ir už
kandžių, taipgi šokiai.

Koselandiečiai, Westpullma- 
niečiai ir Kensįngtoniečiai — 
pasimatysime Velykų popietį ir 
suteiksime musų pritarimą kan
didatams. Al. G. Kumskui ir S. 
W. Govier.—N.

Sėkmingas susirinkimas 
mimui Al.
Sheldon W. Govier 
tu ros

purė-
Kuniskio ir 

kandida-

25 d., 2 
virš 200

šiai 
pri-

BOSELANDE kovo 
vai. popiet susirinko 
lietuvių piliečių 9 \vardos lie
tuvių demokratų kambariuose. 
Daug atsilankiusių turėjo grįžti 
atgal, ba vietos viduj stokavo.

Dienotvarkės vedėjas ir kan
didatas į Cook kauntės komi
sionierius, Al. G. Kiimskis, pa
reiškė, kad jis vien lietuviams 
dirbsiąs ir kad tikisi su lietuvių 
pagelba gauti nominaciją.

Kalbėjo 9 wardoš lietuvių de
mokratų kliubo vice-pirm. My
kolas Povilionis.

Po jo pasakė ką)|^ą Sheldon 
W. Govier, kandidatas į 9 war- 
dos komitimanus. Govier pa
tyręs veikėjas politikoj, žino 
ką kalba ir moka pasakyti ką

IŠSKIRTINA PROGA
Ir vėl įneš siūlome nepaprastus bargenus iš naujo įgytus beveik 

nauj us karus. Tik paki žiu rėki te j kainas. Panašių nerasite niekur Chicago j.
Su kiekvienu karu eina pilna musų devyniasdešimties dienų garan

tija, taipgi septynių dienų išmėginimo pasivažinėjimas.
Mes atsakome už kiekvieną pas mus pirktą karą. Musų vardas 

yra jūsų apsauga.
Priimsime jūsų seną karą i mainus. Labai liberališkos sąlygos.

BUICK DE LŪX E paskiausis 1930 
Sedan. Yra. kaip naujas. Turi karš
to vandens heaterį, puikius tairus. 
Garantuotas kaip 
naujas ....
PONT1AC 
1932 
totas.
ii, 90
Tiktai
PLYMOUTH DE L(JXE sedan, pas
kiausis 1932. Važiavau juo tik ke
lias mylias. Su Free Wheelingu. 
Negalima atskirti nuo 
naujo. Musų kaina tiktai
CHRYSLER paskiausis 1930 Sedan.
Taip geras kaip diena kuomet bu
vo nupirktas. Be. jokių ženklų iš 
oro ar vidaus, 6 dratiniai COAC 
ratai, puikus tairai. Tiktai
IIUPMOBILE Sedan 1931. Yra pui
kiausiam stovy. EjiiĮcus išbaigimas,
Ir daugelis kitų. Mes duosime jums liberališką nuolaidą už jūsų seną 

karą, ir gana laiko užsimokėti balansą.
Mes atdari nedelioj ir kasdien iki 8 vai. vakare.

SQUARE DEAL AUTO FINANCE CO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

be jokių žymių. Garan- CJOOK 
tuntas 90 dienų. Tiktai M*^^’** 
STUDEBAKER “COMMANDER” 
De Luxe Sedan, 1930. Sunku at
skirti nuo naujo, 6 puikus tairai, 
labai mažai važinėtas.
Tiktai ................................■ vU
GRABAM DE LUXE paskiausia 
1931. Geras visais atžvilgiais. Iš
baigimas kaip naujas. Turi 4 Speed 
Tranmissijas, 6 ratus ir COKH 
tairus, Spot light. Tiktai 
PACKARI) paskiausis 1931 Sedan. 
Tai yra gražiausias karas mieste. 
Neturi nei ženklo. Mes garantuoja
me kaip ir naują.
Tiktai ..................... ...........
NASH 1930 Sedan, puikus vi
sais atžvilgiais. Mažai važiuotas. 6 
Dratiniai ratai.
išbaigimas. Tiktai 
REO 1931 Sedan 
jas. Tik
tai .................... ......

TAUTIŠKOS PARAPIJOS BALIUS 
ivyks

VELYKŲ VAKARE, 
Balandžio 1 d., 1934, 

PARAPIJOS SVETAINĖJE, 
3501 S. Union Avė.

Pradžia 7 vai, vakare. 
Įžanga 25c.

Kviečia visus
Kun. S. Linkus ir Komitetas.

Financial
HnanM ________

MES perkame Pirmus Morgičius, 
Real Estate Bondus ir Kontraktus 
su atrokavimu. Veikiame greit.

AETNA REALTY COMPANY 
Incorporated, 

201 No. Wells St. 
Kambarys 916. 

Telefonas: Dearbom 0708-09.

’’uikus.. $200
Kaip nau-
$245

nori. Jo kalba buvo įdomi ir 
tiksli.

Daugiau kalbėtojų buvo: 
adv. Kai, p. Waidat (iš Bri.dge- 
porto), daktaras Poška, Stanley 
J. Zajkowski. 4

šiame susirinkime pranešta, 
kad sekmadienį, bal. 1 d., įvyks 
masinis susirinkimas Balčiūno 
svetainėj, ir visi lietuviai pilie
čiai ir pilietės kviečiami atsi
lankyt. Įžanga nieko nekaš
tuos.—Vietinis.

Republikonai atidarė lietuvių 
buveinę

Atidarymo dienų nemažai 
lietuvių atlankė buveinę. Jie 
buvo ypač suįdominti kandida
tais, kuriems tenka dalyvauti 
arčiausia prie lietuvių, būtent 
Felix Kucharski ir John Jara- 
novski, kurie abu kandidatuoja 
į kauntės komisionierius.

Lietuvių komitetui vadovauja 
B. R. Pietkiewicz, A. K. Valus- 
kas, Paul B. Barchak, William 
J. Kareiva. Buveinę prižiūrės 
p.p. Pietkievvicz ir George Ros- 
czynialski.

Balsuotojai yra kviečiami bu
veinę atlankyti.

Cook kauntės repu'blikonų 
partijos centralinis komitetas 
atidarė lietuvių buveinę (head 
ųuarters) La Šalie viešbuty, 
kambary 316. •

. '.L ,r

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos -n ----------------------------

_____  _ : tv ■

Leiskite savo skoniui spręsti!

viena moteris ruko ciga- 
retų, kurį jos vyras ar drau

gai labiau mėgia. Bet rasi tai ne
būtų jos pasirinkimas visai, jei ji 
leistų savo skoniui spręsti.

Gal leisite patarti jums padėti 
j šalį jūsų paprastus cigaretus ke
lioms dienoms ir pamėginti OLD 
GOLDS? Pastebėkite priimnų 
natūrali skonį šio gryno-tabako

Costume, courtesy Jay-Thorpe, Ine.

cigarete; jo medaus švelnumu. 
Daug moterų suranda OLD 
GOLD esant jų mėgiamuoju ci- 
garetu. Duokite savo skoniui 
tinkamų progų išspręsti.

©P.LorlllardCo.,InC«

AMERIKOS CI GARĖTAI

Ateikite su manim 
įsigerti

širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažistamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.
| Jūsų žydukas patarnaus

Miscellaneous
įvairus

MOKAME augščiausią kainą už 
senus auksinius daiktus, senus lai
krodžius. auksinius dantis.

WARSHAWSKI SMELTING CO. 
1617 No. Damen Avė.

DIDŽIAUSIA WHOLESALE Deg
tinės Pardavėjai paves išskirtiną 
Chicagos ir priemiesčių teritoriją 
vyrams patyrusiems pardavinėti re- 
tail krautuvėms, tokioms kaip ta- 
vern, maisto krautuvėms, bučernėms, 
tabokos, kendžių, kavos, gėrimų ir 
panašioms, kooperuosime skelbimuo
se ir pagelbėsinle išplėtoti. 
$1000.00 cash ir gerą 
gotą užtikrinimą Del 
simatymo atsišaukite

315 No. Ąda

OFFICE OF COUNTY CLERK 
OF COOK COUNTY, ILLINOIS 

STATE OF ILLINOIS j 
COUNTY OF COOK 1 0

Sutikmėj su prisirengimu Sekcija 
34 Priniary Rinkimo Teisė Illinojuje, 
aš šiuomi liudiju, kad spalva popie- 
ros kuri bus vartojama partijų Pri- 
mary baliotams laike Primary Rin
kimų, kurie ivyks Cook Paviete iš
skyrus miestus Bervvyn, Chicago ir 
Chicago Heights, Town of Cicero ir 
Villages of Evergreen Park, Morton 
Groye, Stickney ir Summit, Antra
dieny, Balandžio-April, lOth A. D., 
1934 turės būt kaip seka: 
Democratic Party .... Ružava (Pink) 
Republican Party .... Balta (White)

LIUDIJIMUI KURIUO, aš prieto 
pasirašau savo ranka ir dedu County 
of Cook antspaudą, šią 26 dieną 
Kovo, A D., 1934.

ANTSPAUDA
ROBERT M. SWEITZER 

County Clerk of Cook 
County, Illinois.

KANARKOS
J. B. BIRD STORE

Lietuvys. — Užląikome patinus, gie- 
dorius, ir patikės veislėms. Užprašo
me lietuvius atsilankyti.

1737 W. 47th St.
Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak.

TEMYKITE
PIRMADIENIO

Pranešimą
ŠIOJ

VIETOJ

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

JAUNA pora turi paaukauti 4 
kambarių rakandus. Vartoti 6 mė
nesiai. 7044 Chappell, Hyde Park 
4069.

NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0808

STORAGE RAKANDŲ BARGENAI. 
$200 importuoti kaurai $25, $300 kau
rai $35. Parlor, miegkamb. ar valgo
mojo kamb. rakandai $30 ir virš. At
dara vakarais ir Nedėlioj, Rapp 
Storage, 5746 S. Ashland Avė.

—O—

NEATIMTI RAKANDAI 
TURI BŪT PARDUOTI 
UŽ STORAGE KAŠTUS

3 kambarių rakandai, viskas $99.00 
geros išlygos, be procentų. 3 šm. 
parlor setas $29.00, 3 šm. miegkam
bario setas $39.00. 7 šm. valg. 
kambario setai $22.00.

AMERICAN STORAGE * 
423 W. 63rd St.

TAIRŲ, Baterijų, Ignition dalis 
ir visas įrengimas kainavo apie 
$1200, jeigu pirkaite šia savaitę pa
aukausiu už $325.00. —‘.-L-
tuojaus. Illinois Business Sales Co., 
3319 North Clark St.

PARSIDUODA saldainiu ir šal- 
takošės krautuves rakandai, soda 
fountain saldainių šiokėsis ir maiši
niu! sodos mašina ir kiti dalykai rei
kalingi krautuvėj. 10744 So. Michi- 
gan Avė.. Tel. Pullman 4253.

P. CONRAD
PHOTOGRĄFISTAS 

Fotografuoju jūsų na
muose arba studijoj 

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

SCHAULER STORAGE — 4644 
N. Western Avė. 4 kambarių rakan
dai — $95.00. Nauji — Vartoti Par
lor, Miegkambario ir Valgomojo Kam
bario Setai — $29.00. Importuoti Ki
niški, OrientaliŠkio Styliaus Kaurai 
— $10—$15—$25. Geros išlygos ar
ba cash. Atdara kasdien iki 9. 
Nedėlioj iki 5.

MES TURIME PINIGŲ IR 
galime duoti konservatyvę paskolą 
ant pirmų morgičių ant bunga- 
low ir 2 flatų.

Gordon Realty Co.
809 W. 35th Street

Yards 4329-4330
NOTARY PUBLIC 

APDRAUDA
NAMŲ PREŽIURA

CLASSIFIEDADS
Business Service 

______ Biznio Patarnavimas______
Tel. Yard* 8408

VICTOR BAGDONAS
Perkraustome ant vietos 

Nuvežame ir i tolesnius vietas 
Supakavimas, Storage. Cratinz 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3858 So. Halsted St. Chicago.

Ofisas 3406 S. Halsted St.

POPIERUOJAME IR PENTINAMS
1934 m. popiera 7c. Rolis 
Klijojiką $1.28 Rolis.
Darbas garantuotas ir pigiai.
Pirkite popiera per mane, gausite 

daug pigiau nei kitur.
Sempelių knygas pristhtome i namus. 

JOS. AUGAITIS,
1608 So. 50th Avė. tel. Cicero 645

ALUS VELYKOMS. Baksąs alaus 
(Fox) tik už $1.95 ir kiti gėrimai už 
žemiausią kainą — didelis pasirinki
mas. Mes pristatom. Peter Mušinskas 
Tavęrn, 6914 So. Western Avė. Tel. 
Heinlock 0948.

IEŠKAU DARBO
Pirmos klesos karpenteris turis 20 

metų patyrimą.
Budavoju naujus, taisau 

pleisteriuoju, pentuoju. 
plumbingus ir viską kas reikalinga
prie namų. Labai pigiai ir darbą 
garantuoju. Kreipkitės

H. LIPSKIS, 
7019 S. Maplewood Avė. 

Tel. Prospect 4202

GERA PROGA
Pataisyti savo namus pigiai, pirk
tini reikmenis (milhVork) duris,

STOGDENGYSTfi IR BLfiKORYSTfi 
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbu.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY 

Tel. Victory 4965 
3216 So. Halsted St.

3234 S. HALSTED ST. Modemiš
ka krautuve. Puikus show langai 
fronte, taipgi gražus 6 kambarių 
apartmentas. Tile maudynė, garu 
apšildomas. Renduosiu viską kartu 
arba skyrium. Pastebėtina proga 
tinkamam asmeniui. Tel. Randolph 
4449 — vakarais Avenue 5455.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui_

PARDAVIMUI 10 akerių žemės ir 
4 kambarių namas, vištinyčia, barnė, 
elektriką, telefonas ant 108-tos ir 
Central Park Avė. Savininkas 10337 
So. Spaulding Avė.

Real Ėstate For Sale
Namai-Žemg Pardavimui

PARSIDUODA naujas mūrinis 6 
kambarių bungalow, gražiai įreng
tas, Marųuette Parke. Prieinama kai
na. Rašykite Box 99, 1739 South 
Halsted St, Chicago, III.

EfXTRA BARGENAS — 2 po 4 
ir 2 karų garadžius. Jums reikia 
tiktai $1500 cash, randasi ant 87th 
Marųuette Avė. arti St. Joseph baž
nyčios. 8838 Marųuette Avė., So. 
Chicago. III.

langus, stogams popierą, rinas ir 1 
visą lumberj, pas lietuvi, apskaitlia-l 
vimas veltui.

. BUILDERS SUPPLY,
3553 So. Halsted St

Sav. S. Zolp 
Atidarą visada.

I $2500 PIRMAS morgičius, Indiana 
: Yalst. apribotoj apielinkėj namas 
‘ ant 4 lotų, 200 pėdų i pietus nuo Lako 
iMichigan. Priimsiu taksų varan- 
Itus kaipo eųuity ant morgičio. 

Tel. Midway 4512




